Serviços de Apoio:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hidroterapia
Snoezelen
Equitação Terapêutica
Desporto
Administrativo
Alimentação
Internet
Transportes

EQUIPA TÉCNICA
O CAO dispõe de profissionais competentes em
diversas áreas de atividade:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Educação Sénior
Medicina
Psicologia
Serviço Social
Terapia da Fala
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Equitação Terapêutica
Musicoterapia
Educação Física
Monitores CAO
Vigilantes

CAO

Centro de Atividades Ocupacionais
CAO Sede

CAO Fornelos

Rua 9 de Dezembro, n.º 99
4820-161 FAFE

Rua de Ferreiros, n.º 296
4820-426 FORNELOS FAF

Telf.:
Fax.:

Telf.:
Fax.:

253 490 837
253 490 839

253 509 520
253 509 529

Email.: cao@cercifaf.org.pt

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas de Fafe, C.R.L.
Rua 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Contactos:
Telf.:
253 490 830
Telm.:
919 019 020
966 506 920
Fax.:
253 490 839
E-mail.: geral@cercifaf.pt
Url.: www.cercifaf.pt
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Os clientes do CAO dispõem ainda dos seguintes

CERCIFAF - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL.

SERVIÇOS DE APOIO

CAO

Centro de
Atividades Ocupacionais

ENTIDADE

ATIVIDADES

REQUISITOS DE AMISSÃO

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) é propriedade da
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas de Fafe, CRL, (CERCIFAF), Cooperativa de
Solidariedade Social, de Utilidade Pública e Sem Fins
Lucrativos.
A CERCIFAF tem como Missão “prestar serviços às pessoas
com deficiência e incapacidade e suas famílias, que
acrescentem valor, mobilizando uma rede integrada de
recursos para satisfação das suas necessidades e
expetativas”.
Para a concretizar dispõe de Unidades e Serviços ajustados às
expetativas dos cidadãos e outras partes interessadas, nos
âmbitos conceptual, metodológico, instrumental e de gestão,
bem como dispõe de profissionais qualificados para
responderem às necessidades dos diferentes tipos de clientes
que nos procuram.

Socialmente Úteis: Atividades de Vida Diária; Cestaria; Doçaria;
Expressão Plástica e Decorativa; Jardinagem; Madeiras; Pintura; Sacos
de Papel; Tapeçaria; Trabalhos à tarefa (para empresas locais).

Podem ser admitidos no CAO as pessoas com deficiência
que, cumulativamente:

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)
O CAO tem como finalidade a valorização e integração social
das pessoas com deficiência, permitindo-lhes o
desenvolvimento possível das suas competências,
aumentado a sua qualidade de vida, através da realização de
atividades que podem ser de carácter:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Socialmente Úteis
Estritamente Ocupacionais
Cognitivo Linguística
Lazer e Recreação

Estritamente Ocupacionais: Modelagem; Pintura e Recorte;
Reciclagem de Papel; Trabalhos Manuais.
Cognitivo Linguística: Leitura, escrita e matemática; Comunicação,
linguagem e fala; Psicomotricidade.
Lazer e Recreação: Animação Movimento e Drama; Campismo; Grupo
de Bombos; Intercâmbios; Jogos Recreativos; Pedestrianismo;
Atividades Aquáticas e de Natação.

Ÿ Possuam uma deficiência grave, temporária ou

permanente que não permita o exercício de uma
atividade produtiva;
Ÿ Tenham idade igual ou superior a 16 anos;
Ÿ Processo de reabilitação completo;
Ÿ A comprovação de que a situação de deficiente não se
enquadra no âmbito de aplicação legalmente definido
para o emprego protegido.

OBJETIVOS

MODELO DE INTERVENÇÃO

Proporcionar um atendimento assente em fundamentos de prestação
de serviços de qualidade:

“Biopsicosocial o qual pressupõe uma abordagem
sistémica, ecológica e interdisciplinar na compreensão do
funcionamento humano, permitindo descrever o nível de
funcionalidade e incapacidade dos clientes do CAO, bem
como identificar os factores ambientais que constituem
barreiras ou facilitadores à funcionalidade. O modelo
biopsicossocial considera em simultâneo as incapacidades
e potencialidades dos indivíduos e as barreiras existentes
no meio, enquadrando estratégias e intervenção
destinadas a desenvolver as capacidades das pessoas e a
acessibilidade aos recursos, de modo a promover a
participação e autonomia”.

Ÿ Melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos seus destinatários

bem como o aumento da auto-estima e a valorização pessoal e
social;
Ÿ Promover a interação dos clientes com a família e/ou significativos
e comunidade com vista a melhorar a participação e integração
sociais;
Ÿ Participar em atividades e contextos sociais variados;
Ÿ Proporcionar o acesso a atividades no exterior que promovam a
interação com outras instituições e com a comunidade bem como
o acesso a atividades de desporto, cultura e lazer, com o intuíto da
manutenção e/ou desenvolvimento de capacidades e
enriquecimento pessoal.

