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Destaque

Centro de Congressos de Lisboa

CERCIFAF apresentou Estudo Desejável e Possível

Teve lugar na manhã do dia 21 de Dezembro
de 2006, no Centro de Congressos de Lisboa,
a Apresentação do Estudo

Desejável

e

Possível – Ensaio sobre um Modelo de
Intervenção Social para a Integração
Socioprofissional
Deficiência,

de

desenvolvido

Pessoas
no

com

âmbito

do

Projecto MOLIS.
A Mesa da Sessão de Abertura foi constituída
pelo

Senhor

Dr.

Alexandre

Rosa,

Vice-

Presidente do Concelho Directivo do IEFP, que presidiu, Dr. António Charana,
Director do Departamento do Emprego do IEFP e Prof. José Luís Ribeiro,
Coordenador do Projecto MOLIS.
Fizeram a apresentação do livro a Dr.ª Carla Merca, da APPACDM de Évora, que
focou a importância do trabalho em parceria, cabendo ao Dr. Luís Roque, da
CERCIFAF, apresentar as linhas gerais que enformaram o Projecto MOLIS.
Marcelino Regueira, psicólogo espanhol e co-autor do Estudo, fez a “Antologia da
Obra”, cabendo ao Dr. Belarmino Costa, da CERCIFAF, explicitar a “Arquitectura
do Modelo”. A encerrar a Sessão, o Dr. Carlos Veiga, investigador da Universidade
do Minho e co-autor do Estudo, abordou as questões relacionadas com a “Visão
externa do Modelo”.
Neste projecto participaram, para além da CERCIFAF, que coordenou o projecto, a
APPACDM – de Évora, a ARCIL e a CERCIPENELA.
Presentes neste evento, que foi integrado no Programa do Prémio de Mérito
2004, que decorreu no período da tarde, estiveram mais de uma centena de
técnicos e outros profissionais interessados nestas problemáticas, aos quais foram
oferecidos o livro “Desejável e Possível”, bem como o CD-ROM MOLIS, que
contém diversa informação sobre o desenvolvimento do projecto, nomeadamente
metodologias, estudos, avaliação e outros documentos de relevante interesse para
as pessoas interessadas na área da reabilitação profissional de pessoas com
deficiência.
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O livro Desejável e Possível pode ser solicitado e descarregado gratuitamente a

Destaque

partir

do

sítio

da

CERCIFAF,

bastando

para

tal

aceder

a

www.cercifaf.org.pt/livromolis

Institucional

CERCIFAF

Assembleia Geral Ordinária

No dia trinta de Dezembro, pelas dez horas, realizou-se na sede da Instituição a
Assembleia Geral Ordinária, que teve como ordem de trabalho os pontos
seguintes:


Leitura, apreciação e votação da Acta da Assembleia Geral anterior.



Leitura, apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento e
Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2006.



Período de meia hora para serem tratados assuntos de interesse para a
Instituião.

De realçar que o Plano de Actividades e o Orçamento apresentam-se de um
modo diferente do habitual, num contexto de mudança que, como é afirmado na
introdução deste documento “configura um novo ciclo para a CERCIFAF, um ciclo
caracterizado pela definição e implementação de um Modelo de Gestão da
Qualidade, o que coloca grandes desafios à capacidade e competência da
Instituição para fazer ainda mais e, sobretudo, melhor”.
Os objectivos estratégicos de curto e médio prazo definidos no Plano de
Actividades e Orçamento são os seguintes: Melhoria da Qualidade dos serviços a
prestar aos clientes e Gestão da Qualidade; Investimento na Formação dos
Recursos Humanos, na perspectiva da melhoria contínua e da inovação;
Investimento em estruturas físicas e equipamentos; Consolidação da imagem e
Cooperação; Reforço das Parcerias e incremento de parcerias estratégicas;
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; Melhoria contínua.
No Orçamento estão inscritos como despesas um milhão oitocentos e sessenta
euros a que acresce o valor de cento e dez mil euros para despesas de capital.
Em relação ao ano anterior, o orçamento para dois mil e seis não teve qualquer
aumento, antes pelo contrário, pois sofreu um decréscimo de dois por cento, facto
que implica a execução de uma política de rigor e austeridade indispensáveis para
cumprir as metas previstas.
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Centro de Educação e Reabilitação

Educação

Alunos do CER vencem Concurso Escolar Nacional
A

VERSUS,

modelo

de

através

do

actividade

seu

escolar

“Educação XXI”, juntamente com
a

Iglo/Olá,

Porto

Editora,

Papelaria Fernandes e Edulearn,
promoveu um concurso escolar
nacional sobre o tema “Ambiente
e Alimentação”.
Educação XXI é um processo de
dinamização escolar com carácter
interdisciplinar,

que

promove

uma aprendizagem activa através da realização de projectos, recorrendo
predominantemente a tecnologias da informação através da abordagem de temas
do âmbito curricular e de experiências afins à Escola e ao meio envolvente, por
recurso a meios informáticos, destinado a crianças e jovens dos 5 aos 15 anos. As
equipas de trabalho funcionavam por grupos sob a orientação de um Professor.
O CER - Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF, que nos últimos anos
tem vindo a vencer inúmeros concursos de âmbito nacional, alcançou um primeiro
e um segundo lugares, na categoria 1.º Ciclo, com os trabalhos “Sementes de
Mudança” , 1º lugar na modalidade “Apresentação Multimédia”, elaborado pelos
alunos Susana Peixoto, Rui Moreira e Francisco Carvalho, e um 2.º lugar
obtido

com

o

trabalho

“Preservar

a

Natureza”,

este

na

modalidade

“Apresentação em Suporte Impresso” e da autoria dos alunos Sónia Madanços,
Rui Moreira e Francisco Alves. Orientaram os trabalhos as professoras
Carolina Sousa e Cristina Sousa.
Os trabalhos foram apreciados e avaliados por um júri, constituído pela equipa de
professores e investigadores da VERSUS e por individualidades relevantes na área
da educação, que entre outros itens valorizou a originalidade e criatividade dos
trabalhos apresentados.
Os trabalhos vão ser expostos em Lisboa, local onde serão entregues os prémios a
receber pelos alunos e professores envolvidos.
Parabéns ao CER, nomeadamente aos alunos e professores envolvidos, por mais
esta demonstração do excelente trabalho realizado nas diversas áreas e que estes
prémios apenas vêm comprovar.
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Centro de Actividades Ocupacionais

Actividades ocupacionais

Equitação adaptada

O Centro Hípico de Fermentões – Guimarães, onde um grupo de jovens do
CAO - Centro de Actividades Ocupacionais se desloca, uma vez por semana,
para a prática de Equitação Adaptada, convidou a CERCIFAF para efectuar uma
sessão de demonstração, no dia oito de Dezembro, no decorrer da Feira de
Equinos e Materiais para Cavalos que teve lugar na EXPONOR - Matosinhos.
Com o objectivo de sensibilizar a comunidade para a importância deste tipo de
actividade e, ao mesmo tempo, desmistificar a problemática da deficiência; a
sessão foi efectuada da parte da tarde, na previsão de uma maior afluência de
visitantes ao certame.
Acompanhados pela técnica responsável, participaram no evento três jovens que
utilizando o mesmo cavalo e em volteio, proporcionaram aos muitos espectadores
presentes a oportunidade de verificarem como uma mesma actividade pode ser
aplicada em três patologias diferentes, que permite alcançar objectivos específicos
para cada tipo e grau de deficiência. Numa perspectiva pedagógica/informativa, a
sessão foi comentada por um técnico da organização, com a colaboração da
Terapeuta Ocupacional da CERCIFAF.
Esta actividade saldou-se como positiva na medida em que os objectivos
predeterminados se alcançaram e também porque, para as pessoas com
deficiência envolvidas, foi uma oportunidade de conviver num ambiente diferente
e num contexto social que reforçou a sua auto-estima.
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Educação

Festas de Natal
Como vem sendo habitual, realizaram-se durante o mês de Dezembro as Festas
de Natal em que participaram utentes, trabalhadores e colaboradores, familiares
e amigos, bem como os Órgãos Sociais da CERCIFAF.
Assim, no dia 10 foi a vez da Intervenção Precoce promover um encontro festivo
nas nossas instalações, que juntou as crianças, os familiares, técnicos e
convidados, numa festa que contou com a presença de duas animadoras que
muito ajudaram a criar um clima festivo e solidário entre todos. No final foi
partilhado um lanche e distribuídas as prendinhas a todas as crianças que são
apoiadas pelo Serviço de Intervenção Precoce.
No dia 17/12/2006, no Estúdio FÉNIX, teve lugar uma apresentação de diversas
actividades artísticas, desde a canção à
poesia,

passando

pela

dança,

dramatização e mímica. Os artistas, como
habitualmente, pertenciam às Unidades do
Centro de Educação e Reabilitação, Centro
de Actividades Ocupacionais e Centro de
Formação e Emprego. Casa cheia de um
público

entusiasta

qualidade

das

que

vibrou

interpretações

com
e

a

dos

números apresentados.
O “Almoço de Natal” para os utentes teve lugar no dia 20. A ementa foi a
tradicional, ou seja, bacalhau com batatas, sendo a sobremesa constituída por
“mexidos” e bolo-rei. O almoço decorreu num ambiente de alegria que atingiu o
ponto mais alto na hora da distribuição das prendas com que todos foram
contemplados.
Por fim, a também já tradicional “Ceia de Natal”, que decorreu no restaurante
social da CERCIFAF e na qual participaram os trabalhadores e colaboradores bem
como os Órgãos Sociais da Instituição. Também aqui reinou a alegria e boa
disposição, num ambiente descontraído que muito contribui para reforçar os laços
de amizade entre todos.
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