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Destaque

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

Empresários solidários com o emprego de
pessoas com deficiência
No passado dia 4 de Novembro a
CERCIFAF realizou mais um Encontro
de

Empresários

inserido

nas

comemorações do seu 28º Aniversário,
tendo como objectivo divulgar as suas
práticas de empregabilidade de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho.
Contando com a presença de mais de
100 convidados, cerca de meia centena eram empresários e representantes de
entidades bem conhecidas do meio social e económico fafense, mas também de
outros concelhos limítrofes como Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Vieira
do Minho e Felgueiras.
Numa cerimónia singela mas plena de significado, foram entregues pelos
respectivos empregadores 18 certificados de formação profissional aos formandos
que concluíram as acções de formação, com emprego.
Como vem sendo hábito, esta sessão foi presidida pelo Senhor Presidente do
Município de Fafe, Dr. José Ribeiro, acompanhado pelo Senhor Director do Centro
de Emprego de Fafe, Dr. António Ribeiro, em representação do Delegado Regional
do Norte do Instituto do Emprego e Formação Profissional, e pelo Presidente da
Direcção da CERCIFAF, Dr. Lino Barros Silva.
No final da entrega dos certificados, uma das formandas transmitiu aos presentes
a sua satisfação e agradecimento pelas mudanças realizadas na sua vida pessoal
e familiar, lendo um texto que publicámos neste boletim.
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De

igual

modo

e

em

representação

dos

Destaque

empresários solidários com estas práticas, a
representante da firma NOVA EXTRAL, S.A,
Maurícia

Mendes,

salientou

o

facto

de

trabalharem já na sua empresa 9 pessoas com
deficiência, sendo 7 ex-formandos da CERCIFAF.
Na sua comunicação, a empresária sublinhou o
modo como estes trabalhadores conseguem
superar as suas limitações dizendo a propósito
do Nuno que “impressiona pela forma como
supera

essas

dificuldades

através

de

uma

enorme percepção e atenção extraordinárias e
uma dedicação sem limites”.
Com algum “receio inicial” porque “o emprego
de

pessoas

com

deficiência

implica

conhecimentos que antes não possuíamos, por
desnecessários”,
“graças

à

a

empresária

disponibilidade

dos

referiu
técnicos

que
de

acompanhamento e mediação da CERCIFAF,
aprendemos a lidar com os problemas que
surgem com estes trabalhadores ou então a
solicitar a sua colaboração para a sua resolução”.
No seguimento desta intervenção, usaram ainda
da

palavra

o

Presidente

da

Direcção

da

CERCIFAF que aproveitou a circunstância para
agradecer aos presentes a sua permanente
disponibilidade e oportunidades relativamente à
formação e ao emprego, tendo, neste acto,
celebrado um protocolo com a Câmara Municipal
de Fafe destinado a apoiar a aquisição de uma
viatura adaptada ao transporte de pessoas com
deficiência motora.
Em breves palavras, também o representante do Intituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) louvou o trabalho meritório da CERCIFAF na área da formação
e emprego manifestando a inteira colaboração do Centro de Emprego que dirige.
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Finalmente,
presidente

encerrou
da

sublinhando

a

este

Câmara

acto

solene

Municipal

necessidade

de

de

dar

o

Fafe,
“maior

visibilidade a estas acções”, que designou de
“Boas Práticas” pela riqueza dos contributos
sociais que representam e como modo de
sensibilizar o tecido empresarial nacional para o
emprego de pessoas com menos oportunidades e mais fragilizadas socialmente,
referindo que “nem sempre os meios de comunicação nacionais se mostram
disponíveis para difundir imagens tão importantes e positivas como as que foram
presenciadas. Congratulando-se pelo facto de no concelho que representa existir
uma tão honrosa e prestigiada instituição como é a CERCIFAF, salientou também
as práticas do seu Município nesta vertente ao incluir nos concursos públicos para
adjudicação de obras e serviços uma cláusula favorável para as empresas que
integrem nos seus quadros de pessoal pessoas com deficiência.

CERTIFICADOS 2006 - LISTA DE EX-FORMANDOS

Nome
José Manuel Cabral B. Vaz Vieira
Hélder Manuel Maias Teixeira
Paulo Jorge Freitas Mendes

Carlos Manuel Carvalho

Empresa
Sta Casa da Misericórdia
J. Martins & Ca. Lda
Guida Mª Franco M. Vieira Brito
Câmara Municipal Cabeceiras de
Basto
Câmara Municipal Cabeceiras de
Basto
Carpintaria José & Paulo Marinho
Confecções Silema
Associação Cultural e Recreativa
de Fornelos
Fafdiesel

Natália das Dores Teixeira

Escola EB, 2-3 Arco de Baúlhe

António J. Nogueira Soares
José Manuel Ferreira Mota
Sara Isabel Henriques Moreira
Carlos Jorge F Peixoto
Ana Susana Ribeiro

CERCIFAF
NOVA EXTRAL, SA
Sportisfaf
Serralharia Marsal
Confecções Carnel
S.F.A.G. - Exploração e
Transformação de Granitos
Freitas & Irmão - Mármores
Escola EB, 2-3 de Arões

Jaime Pereira Pacheco
José Luís Teixeira Mateus
Miguel Pinto
Maria Helena Alves Rodrigues
Adélia Jesus Pereira

Hugo Daniel Pereira Oliveira
José Maria Teixeira Oliveira
Sandra Carina Ribeiro Freitas
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Fafe
Felgueiras
Fafe
Cabeceiras de
Basto
Cabeceiras de
Basto
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Arco de
Baúlhe
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Fafe
Celorico Basto
Fafe
Celorico Basto
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Após o encerramento, todos os presentes foram convidados para partilhar um
“Verde de Honra” servido no Restaurante Social da CERCIFAF, onde os presentes
aproveitaram para trocar e partilhar as suas ideias e experiências, numa animada
e bem disposta tarde de convívio e pertença social.

TESTEMUNHO

Natália Machado
Chamo-me Natália das Dores Teixeira Machado.
Tenho 23 anos feitos ontem e sou natural de
Cabeceiras de Basto.
Frequentei a Escola EB 2,3 do Arco de Baúlhe
até ao 9º ano e tinha apoio da APPC porque o
meu problema deve-se a sequelas de paralisia
cerebral.
Terminada a escola estive dois meses em casa sem fazer nada e por indicação da
APPC tentei entrar na CERCIFAF.
Vim para a CERCI em 2 de Novembro de 1999 e estive cá, na formação
profissional, até Fevereiro de 2003.
Inicialmente fui a todas as áreas da formação – Tecelagem, Costura, Indústria
Hoteleira, e ainda Escolaridade, Desenvolvimento Pessoal e Social e ainda
Educação Física.
Foram três anos bons, dava-me bem com os colegas e monitores, assim como o
resto do pessoal. Enquanto estive na CERCI conheci muitas coisas e muitos sítios
porque participei em vários Encontros com outros centros e também porque
pratiquei atletismo, no Clube Desportivo da CERCIFAF e por isso fui a muitas
competições. Tive pena de deixar o desporto e até estive um pouco mal quando
deixei, mas como fui para estágio para a Escola EB 2,3 do Arco, tinha muitas
dificuldades em vir a Fafe treinar e acabei por não ir à Tunísia, em representação
da selecção nacional.
Fui fazer estágio na Escola EB 2,3 do Arco de Baúlhe o que foi muito bom. Devo
esta ida ao Dr. Belarmino e à Dr.ª Graça, que trabalham na CERCI e, também, à
Drª Senhorinha, Presidente do Conselho Executivo que aceitou que eu fizesse
estágio na Escola. Fui muito bem tratada e respeitada por todos, tive os meus
momentos complicados e muita ajuda da D. Deolinda, chefe do pessoal da Escola
à qual agradeço muito.

Boletim Informativo CERCIFAF – Novembro/Dezembro de 2006

4

Destaque

Fui contratada graças ao empenhamento da Drª Senhorinha, minha grande amiga.
A CERCIFAF ajudou-me imenso principalmente a tornar-me mulher. Procurou-me
um local de trabalho perto de casa porque eu vivia no Arco. Mas, por ironia do
destino, casei e hoje vivo em Fafe. Sou muito feliz.
Fafe, 03 de Novembro de 2006
Muito obrigada a todos.

CERCIFAF

Assembleia-Geral
Decorreu, na manhã do passado dia 16 de Dezembro, a Assembleia-geral
Ordinária da nossa Instituição. Como pontos a salientar diremos que a Eleição dos
Órgãos Sociais para o triénio de 2007/2009, a discussão e aprovação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2007 e a atribuição de um Voto de Louvor ao VicePresidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Carlos Santana, foram os pontos
mais significativos deste importante acto da vida da CERCIFAF.
Registe-se o facto de os elementos que formam a Lista para os órgãos sociais ser
constituída pelas mesmas pessoas e nas mesmas funções exercidas no mandato
anterior. Tal facto decorreu na necessidade de assumir e concretizar projectos de
grande envergadura que se aproximam e que necessitam de pessoas com
experiência e conhecimentos das problemáticas que os mesmos encerram. A Lista
(única) presente a sufrágio, recebeu a totalidade dos votos expressos.
No Plano de Actividades e Orçamento, para além das linhas de orientação
estratégicas definidas para um período de três anos, é possível observar o
conjunto de actividades que dão grande enfoque aos problemas da Qualidade e
do desenvolvimento sustentável. No Orçamento estão inscritas verbas próximas
de um milhão e oitocentos euros.
O Voto de Louvor a Carlos Santana, apresentado pela Direcção, tem como
fundamento o excelente trabalho, competência e dedicação que este membro dos
órgãos sociais tem desenvolvido como projectista de vários projectos que a
CERCIFAF já concretizou e outros que irão ser concretizados a muito curto prazo.
Apresenta-se, na página seguinte, a Lista dos Órgãos Sociais eleita para o triénio
de 2007/2009.
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ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2007/2009
Mesa da Assembleia-Geral

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Secretário

Nome
José Manuel Leite Dantas
Carlos Alberto Fonseca Santana
Armando Teixeira
Conselho Fiscal

Cargo
Presidente
Secretário
Relator

Nome
António João Sequeira Cunha
Eduardo Oliveira Martins
Valdemar Antunes Novais
Direcção

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal

Nome
José Lino Barros Silva
Manuel Ribeiro Mendes
José Luís Gomes Alves Ribeiro
Maria da Graça Castro Carvalho Nogueira
Luís Daniel Gil Roque
Belarmino Oliveira Costa
José Manuel Silva Salsa

CERCIFAF

Novos desafios e/ou novas oportunidades?
Integrado no Programa das comemorações do 28º Aniversário da CERCIFAF,
decorreu na manhã do dia 04/11/2006, no Auditório do Lar D. Alzira Oliveira
Sampaio, da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, um Encontro em que
participaram

diversas

Organizações

que

no

Norte

promovem

formação

profissional para pessoas com deficiência.
O

objectivo

deste

Encontro,

que

decorreu

informalmente,

radicou

fundamentalmente na partilha de informações sobre os desafios que se colocam
às Organizações de Reabilitação Profissional bem como sobre os novos desafios
da Sociedade e dos Cidadãos com Deficiências e Incapacidades, à luz dos novos
referenciais internacionais e nacionais de políticas para o sector.
A sessão foi dinamizada pelo Dr. Jerónimo Sousa, Director do Centro de
Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG) que referenciou alguns documentos que
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serviram para situar os presentes perante um quadro de referenciais em que
estão ancorados muitos dos princípios, medidas e disposições que irão nortear as
intervenções na área da reabilitação.
A metodologia de Encontro agradou aos presentes, tendo sido manifestado
interesse em que fossem organizados outros eventos deste género, noutras
Organizações, os quais versariam temáticas diferentes mas sempre direccionadas
para a área da reabilitação.
No final dos trabalhos foi oferecido pela Instituição anfitriã um almoço que
permitiu saborear a excelente vitela à “moda de Fafe”.

CERCIFAF

Sala de Fisioterapia
Teve lugar no Governo Civil de
Coimbra, no passado dia quinze de
Dezembro,

a

cerimónia

de

assinatura dos Contratos-Programa
estabelecidos entre o Instituto do
Desporto

de

representantes

Portugal
de

(IDP)

trinta

e

clubes,

colectividades e associações de todo
Foto cedida por IDP/Carlos Ribeiro

o país, no âmbito da “Medida 1 –

Saúde e Segurança nas Instalações Desportivas”.
Esta Medida surgiu, conforme foi afirmado pelo Presidente do IDP, na sequência
do Congresso do Desporto que decorreu nas capitais dos distritos de todo o país
entre Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006.
Apresentaram candidaturas oitenta e duas associações/clubes/colectividades, das
quais

apenas

trinta

foram

contempladas

com

verbas

que

na

totalidade

alcançaram o valor de seiscentos mil euros. Nos termos do Regulamento da
Medida 1, o IDP financiava até sessenta por cento da candidatura, num máximo
de trinta mil euros.
Presidiu à cerimónia o Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr.
Laurentino Dias, nosso ilustre conterrâneo, que se encontrava ladeado pelos
senhores Governador Civil de Coimbra e pelo Presidente do Instituto do Desporto
de Portugal.
A candidatura apresentada pela CERCIFAF visa a construção de uma sala de
fisioterapia a instalar no piso 1 do edifício existente no Parque Desportivo e
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destina-se a prestar serviços em condições de acessibilidade, mobilidade e
funcionalidade, que permitam alcançar os seguintes objectivos:
- Criar uma estrutura de atendimento, funcional e dimensionada para o
atendimento

de

atletas

com

ou

sem

deficiência

ou

com

mobilidade

temporariamente reduzida;
- Rentabilizar os recursos materiais e humanos já existentes;
- Disponibilizar o acesso e a sua utilização, a par das restantes instalações, para a
recuperação de outras pessoas, pertençam ou não à nossa Instituição, no quadro
de prestação de serviços inerentes a uma Instituição de Solidariedade Social, de
Utilidade Pública e Sem Fins Lucrativos.
No âmbito da Missão da CERCIFAF,
a prestação de serviços insere-se
numa

perspectiva

que

visa

a

sustentabilidade de cada um dos
serviços que criamos e colocamos à
disposição da comunidade.
O Contrato-Programa foi assinado
pelo Dr. José Lino Barros Silva,
presidente da Direcção da CERCIFAF.
A nova sala de fisioterapia deverá
ficar concluída em Março de 2007.
As verbas para a construção e colocação do elevador de acesso estão já
asseguradas pelo IDP e privados.
Com esta obra ficará concluído o Parque Desportivo da CERCIFAF, cujo custo final
ultrapassou os quinhentos mil euros.

Act. Ocupacionais

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

IV Concurso Nacional de Postais de Natal
Três utentes do Centro de Actividades Ocupacionais da CERCIFAF viram os seus
trabalhos reconhecidos pelo júri do IV Concurso Nacional de Postais de Nata “A
Cor do Natal”, promovido pela Associação Nacional de Arte e Criatividade de e
para Pessoas com Deficiência (ANACED), no âmbito de um Projecto co-financiado
pelo Sub-Programa III de Apoio Técnico-Financeiro e Actividades de Cultura e
Lazer 2006 do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência e que mereceu o apoio de diversa entidades.
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Os

trabalhos

“Branca

de

Neve”, de Conceição Lopes,
“Inverno”

de

Emília

Magalhães e “Noite de Natal”
de

Regina

Arada,

foram

seleccionados para o Postal
de Natal e para o desdobrável
da

Exposição.

propósito
Municipal

que

Diga-se
a

a

Câmara

de Viseu elegeu,

pelo quarto ano consecutivo, os postais de Natal elaborados no âmbito deste
concurso, como postal de Natal do Município.
Os autores destes trabalhos irão receber prémios simbólicos atribuídos pela
autarquia de Viseu.

Tecnologias

CENTRO DE COMPETÊNCIA

Intranet e Plataforma Moodle da CERCIFAF
Orientada pelo Centro de Competência, decorreu no passado dia 28 de Novembro
uma sessão de formação, dirigida aos profissionais da instituição, sobre Intranet e
Plataforma Moodle da CERCIFAF.
O objectivo desta formação, promovida pela Direcção, prendeu-se com a
necessidade de dotar todos os professores, técnicos, administrativos e outros
profissionais da instituição com os conhecimentos e competências necessárias a
uma progressiva integração destas tecnologias nas suas práticas profissionais.

Plataforma Moodle e Intranet
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CERCIFAF

Natal 2006
Como já é tradição, foram várias as iniciativas que marcaram a quadra natalícia
na nossa Instituição. No início do mês de Dezembro foi montado o presépio. No
dia vinte teve lugar a Festa de Natal, que envolveu alunos, formandos e utentes
bem como técnicos de todas estas estruturas. Após o almoço, com ementa
própria da época, distribuíram-se as ofertas, num ritual de alegria que envolveu
todos os que participaram nesta actividade.
Por fim, no dia 22 e também como já vem sendo habitual, há mais de quinze
anos, realizou-se a Ceia de Natal, em que participaram colaboradores e órgãos
sociais da CERCIFAF.

CERCIFAF INFORMATIVO
Rua 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Tel.: 253 490 830 Fax.: 253 490 839 E-mail.: cercifaf@mail.telepac.pt
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