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Destaque

CERCIFAF EM BRUXELAS

Visita ao Parlamento Europeu
Foram cinquenta e oito pessoas, entre jovens da
CERCIFAF que se fizeram acompanhar por técnicos e
directores da Instituição fafense que partiram, em
datas diferentes, do aeroporto de Lisboa rumo a
Bruxelas.
Numa visita muito bem organizada, os participantes
tiveram a oportunidade de visitar o Parlamento
Europeu, onde assistiram ao debate de algumas
matérias que estavam em discussão nesse dia.
Antes porém, foram recebidos numa das salas do
enorme edifício, onde a Dr.ª Ana Maria Antunes, funcionária do Parlamento,
organizou uma sessão informativa muito bem documentada, com recurso a
multimédia e em que deu a conhecer os principais aspectos relacionados com o
dia-a-dia do Parlamento. Explicitou, sucintamente, as principais actividades que
os deputados desenvolvem quer em Bruxelas quer em Estrasburgo, local onde
têm lugar as sessões plenárias do Parlamento. Referiu, inclusive, alguns números
que nos colocaram perante a grandeza dos espaços necessários para receberem
os 785 deputados (30% são mulheres) oriundos de 27 países e os cerca de 3500
funcionários, 1500 dos quais são tradutores, num hemiciclo onde se falam 23
línguas diferentes. Deu a conhecer como se formam os grupos políticos no
parlamento, constituídos por “famílias” que se juntam para defenderem interesses
não só relativos aos seus países como à visão que cada um tem da “Europa”,
tendo como base a matiz política que resulta das convicções ideológicas de cada
um deles. Foi interessante o conjunto de questões que foram colocadas pelos
jovens, até porque na preparação desta viagem, receberam a colaboração de
técnicos do Centro de Informação Europe Direct de Entre Douro e Minho, os quais
se deslocaram, em Maio passado à CERCIFAF para este efeito.
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Na mesma sala compareceram também os deputados Jamila Madeira e Joel Hasse

Destaque

Ferreira, que deram enfoque a algumas das iniciativas que tinham promovido na
área da deficiência. Falaram de alguns dos Eixos aprovados para o período de
2007/2013, destinados ao apoio de projectos para área social, que no nosso país
irão fazer parte do Quadro de Referência Estratégica Nacional.
Antes de se deslocarem par o hemiciclo, os jovens agradeceram a iniciativa da
Dr.ª Jamila Madeira, a quem se ficou a dever esta oportunidade de visitarem um
local que apenas conheciam pela televisão.
Diga-se que no programa desta visita a componente cultural não foi descuidada
já que, para além de tempos livres que permitiram conhecer um pouco a cidade
de Bruxelas, foi ainda proporcionado uma visita às cidades de Gent e Bruges.
O segundo grupo, constituído por trinta pessoas viu o programa previsto ser
alterado em consequência da morte do deputado Fausto Correia, ocorrida alguns
dias antes da partida, facto que condicionou a organização da visita, já que era
este deputado que iria acompanhar mais de perto a comitiva fafense, tarefa de
que se incumbiu a deputada Ana Gomes, pese as limitações de tempo com que
teve de lidar, considerando os compromissos que já tinha assumido.
Aliás a morte do deputado Fausto Correio foi a única nota triste nesta visita ao
Parlamento onde desempenhou importante papel na defesa de Portugal, dos
portugueses e da Europa. Em tudo o resto, não podia a CERCIFAF deixar de
registar a gentileza e a amabilidade dos senhores eurodeputados do Partido
Socialista Português, neste Ano Europeu da Oportunidade para Todos, ao
concederam a oportunidade aos jovens desta Instituição de viverem um conjunto
de emoções que jamais esquecerão.

CERCIFAF EM BRUXELAS

Jamila Madeira convidou CERCIFAF a visitar o
Parlamento Europeu
No ano em que a União Europeia celebra a Igualdade de Oportunidades para
todos e na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental,
deslocou-se a Bruxelas, a convite da deputada Socialista Jamila Madeira, um
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grupo de alunos da CERCIFAF - Cooperativa de Educação e Reabilitação de

Destaque

crianças Inadaptadas de Fafe, entre os dias 09 e 12 de Outubro.
Esta visita teve como objectivo dar a conhecer
a

estes

jovens

e

aos

técnicos

que

os

acompanham não só o Parlamento Europeu
mas também as políticas comunitárias que
têm vindo a ser consolidadas no sentido de
uma

maior

protecção

e

valorização

dos

cidadãos europeus portadores das deficiências
físicas ou mentais.
Na semana de 15 a 18 de Outubro, um segundo grupo deste estabelecimento de
ensino especial fez a mesma visita às Instituições comunitárias, num convite
conjunto dos Deputados Socialistas Ana Gomes, Francisco Assis, Fausto Correia,
Manuel dos Santos e Joel Hasse Ferreira.
(Texto adaptado de http://www.jamilamadeira.org/actualidade/notas/20071004cercifaf.htm)

Desporto

CERCIFAF

Campeonato do Mundo de Atletismo
Na bonita e acolhedora cidade de Fortaleza – Brasil,
decorreu, entre os dias 17 a 23 de Setembro, o
Campeonato do Mundo de Atletismo, organizado pelo
INAS-FID. Participaram duzentos e setenta atletas
oriundos de vinte e sete países.
A selecção portuguesa ficou em primeiro lugar na
classificação colectiva, tendo conquistado dezassete
medalhas das quais cinco foram de ouro, outras cinco
de prata e sete de bronze. De referir que a selecção
nacional masculina venceu pela quarta vez consecutiva
esta prova mundial. Por sua vez a equipa feminina foi vice campeã do mundo.
De realçar a participação dos atletas do Clube Desportivo CERCIFAF, António
Soares e Armando Pereira, na medida em que o primeiro alcançou duas medalhas
de bronze (1.500 e 10.000 metros) e ainda um honroso quinto lugar nos 5.000
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metros. Por sua vez, Armando Pereira classificou-se para a final de 5.000 metros

Desporto

onde alcançou o sétimo lugar, melhorando a sua marca pessoal.
Neste Campeonato do Mundo uma vez mais a selecção portuguesa para a
deficiência mental colocou bem alto a bandeira nacional, numa demonstração do
excelente trabalho que se faz nos clubes e na ANDDEM – Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Mental.
Como habitualmente, Adriano Costa, treinador do Clube Desportivo CERCIFAF,
integrou a equipa técnica nacional que esteve presente no Brasil.

4º CAMPEONATO DE PORTUGAL DE ESTRADA

CERCIFAF, Tetra Campeão!
Assim é de facto. O Clube Desportivo da CERCIFAF
venceu pela quarta vez consecutiva o Campeonato de
Portugal de Estrada, por equipas. Desta feita a proeza
foi alcançada no dia 28 de Outubro, na Gafanha da
Nazaré. Quatro edições, quatro vitórias constitui um
palmarés que não é fácil de conseguir.
Individualmente o atleta da CERCIFAF António Soares,
também não deixou os seus créditos por pés alheios e
não deu qualquer hipótese aos seus adversários tendo
alcançado o lugar mais alto do pódio. Para além deste
atleta a equipa fafense contou com Armando Pereira,
José Silva, José Pereira, Manuel Rocha e Nuno Moreira. De realçar que todos
estes atletas são também trabalhadores, alguns exercendo actividades exigentes
sobre ponto de vista físico, facto que mais valoriza os resultados que têm
conseguido.
António Soares é de facto um atleta de eleição, como bem o demonstram os
resultados alcançados na época de 2006/2007, para citar apenas os mais
significativos: Campeão do Mundo de Cross Curto e Cross Longo e ainda Campeão
do Mundo de Pista, para além dos muitos títulos, individuais e colectivos obtidos
nos Campeonatos de Portugal organizados pela ANDDEM.
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A Confederação do Desporto de Portugal no decorrer da 14ª Gala que teve lugar
no Casino do Estoril distinguiu e premiou António Soares, capitão da Selecção
Portuguesa, pelo excelente contributo que tem dado às Selecções Nacionais.
Sendo uma merecida distinção para o atleta é também uma honra que enche de
orgulho o Clube Desportivo CERCIFAF e que muito dignifica o nosso concelho.

Actividades

CERCIFAF

Organização de Campos de Férias
A CERCIFAF acaba de ser licenciada para organizar e desenvolver actividades de
Campo de Férias, tendo-lhe sido emitido o respectivo alvará pelo IPJ – Instituto
Português da Juventude, em conformidade com a legislação em vigor.
O objectivo essencial dos Campos de Férias, a promover pela CERCIFAF, consiste
em proporcionar aos grupos de jovens interessados o desenvolvimento de
programas estimulantes, variados e ricos, em condições de acompanhamento
técnico adequado às diferentes necessidades e características de jovens.
Os Campos de Férias a realizar pela CERCIFAF têm por finalidade possibilitar aos
jovens:



A partilha de experiências enriquecedoras, em ambientes estimulantes e
saudáveis;



O interconhecimento de pessoas e o desenvolvimento da amizade entre os
jovens;



Conhecer os territórios, paisagens e espaços de vida diferenciados;



Estimular o desenvolvimento de valores sociais e humanos.

Sendo actividades destinadas a preencher os períodos de férias escolares dos
jovens, estas poderão ser realizadas sobretudo nos meses de Julho e Agosto, e
podem ser organizadas em regime aberto (sem alojamento) ou em regime
fechado (com alojamento).
Tendo por base um Projecto Pedagógico e de Animação, o enfoque deverá ser
colocado na potenciação e exploração dos recursos naturais locais e na interacção
com as comunidades e culturas, nacionais e/ou europeias, merecem especial
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Actividades

atenção as actividades com objectivos pedagógicos e formativos, como as
seguintes:



Actividades de Ambiente e Natureza;



Actividades de Socialização;



Actividades de participação em Colónia e Campos de Férias;



Actividades de Intercâmbio e Cooperação Institucional.

Para a promoção e organização das actividades, a CERCIFAF poderá vir a utilizar
uma estrutura de recursos próprios, (Polivalente de Ar Livre, Ateliers de formação,
Ateliers de Informática, etc…), os recursos de outras Entidades e Colectividades
com quem venha a estabelecer protocolos para o efeito, assim como os recursos
da comunidade e de proximidade.
As inscrições para a participação nos Programas de Actividades de Campo de
Férias a realizar serão oportunamente divulgados, podendo ainda ser fornecida
informação

na

delegação

de

Braga

do

IPJ

ou

no

seu

site

oficial

(www.juventude.gov.pt) bem como na sede da CERCIFAF ou no seu site
www.cercifaf.org.pt.

Projectos

PROJECTO

Quadros Interactivos
Nos últimos anos a popularidade das
ferramentas

electrónicas

de

apresentação, em contexto educativo,
tem
sendo

aumentado
crescente

professores

e

reconhecer

substancialmente
o

outros
as

número
educadores

de
a

potencialidades

didácticas e pedagógicas da projecção,
exploração e partilha de informação no
seio de um grupo de alunos. Se a uma
www.interwrite.com.au

projecção
associadas

de

qualidade

funções

estiverem

interactivas

as

potencialidades deste recurso, enquanto elemento central de ambientes de
aprendizagem estimulantes, ficam grandemente aumentadas.
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Os quadros interactivos são dispositivos tecnológicos que combinam estas

Projectos

características, permitindo abordagens interactivas simplificadas à projecção e
exploração de conteúdos. O interesse das entidades e instituições de ensino pela
integração dos quadros interactivos em ambientes educativos fica bem patente
pelos recentes investimentos do Ministério da Educação neste tipo de recursos,
tendo por objectivo a instalação de um quadro interactivo por cada três salas de
aula até 2010.
A CERCIFAF, através do seu Centro
de

Competência

parceria

com

CRIE,
a

e

em

groupVision

Portugal pretende desenvolver um
projecto

que

população-alvo

envolva
de

alunos

uma
da

instituição e eventualmente outros,
com

necessidades

educativas

especiais (NEE), capaz de gerar
conhecimento sobre a utilização de
quadros interactivos junto desta população. No passado dia 2 de Outubro foi
apresentado e debatido, na CERCIFAF, o Projecto QI. Aspectos como o contexto
deste projecto, os seus objectivos, participantes envolvidos, público-alvo,
condicio-nantes do seu desenvolvimento, etapas e acções, calendarização,
recursos disponíveis, produtos, financiamento e avaliação foram alvo de interesse
por todos os presentes. A definição e caracterização dos alunos da instituição a
envolver, bem como a realização da formação já agendada, foram consideradas
prioritárias.

Decorreu no passado dia 12 de Outubro, nas instalações da CERCIFAF, uma
sessão de formação sobre a utilização do Quadro Interactivo SMART Board.
Orientada por Márcia Pinho, da SMARTVision Portugal, a sessão foi dirigida aos
participantes no Projecto QI. A sessão decorreu de forma fluida tendo suscitado
muito interesse em todos os presentes. RESULTADOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO
E EMPREGO

CENTRO DE FORMAÇÃO E EMPREGO

Resultados do Centro de Formação e Emprego
Como se pode observar nos quadros seguintes, as actividades do CFE tiveram um
fluxo em 2007 que podemos considerar bastante significativo, apesar dos
Boletim Informativo CERCIFAF – Setembro/Outubro de 2007

7

Formação e Emprego

constrangimentos que todos sentimos ao nível das oportunidades de formação e
emprego. Os resultados globais desses fluxos espelham-se sobretudo nas
entradas de novos formandos, nos estágios conseguidos nas empresas e nos
empregos conquistados.
Em termos absolutos, iniciaram a formação 18 novos formandos; iniciaram
estágios em empresas 13 e foram conseguidos mais 6 empregos. Um outro
movimento a ter em conta diz respeito à situação dos trabalhadores que
perderam o emprego ou terminaram os contratos de trabalho, situação que
requer o empenhamento das equipas do CFE para o encontro de novas soluções
de

emprego

e

recolocação

noutras

empresas.

Neste

caso,

foram

3

os

trabalhadores recolocados deixando de estar em situação de desemprego.
Finalmente, no campo da atribuição de Ajudas Técnicas para a formação,
emprego e/ou manutenção do emprego, pode constatar-se que o movimento dos
pedidos de Ajudas Técnicas por parte das pessoas com deficiência tem sido
elevado, apesar de no ano em curso nos terem sido diminuídos os montantes
para o seu financiamento, facto que nos impede de satisfazer todos os pedidos
em tempo oportuno.
Resultados de Janeiro a Outubro de 2007

Formandos
(F.P.)

Tot.

Empresas /CFE

Concelho

Formandos
que
iniciaram
acções

18

Centro de Formação e Emprego

Fafe

Restaurante Solar da Luz
Serralharia de João C. Fernandes Soares
Nova Extral-Indústria de Alumínios, SA
Granimarco – Fernanda Marinho, Lda
Fafediesel
R.D.C. Oficina Mecânica de Roberto Domingues

Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Cabeceiras de
Basto
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe

Estágios

13

Emunibasto
Valintece
Sta Casa da Misericórdia de Fafe
Cerdeira – Máq. Industriais, Lda
Embalagens MLS
Valintece
Pinto & Bastos
Empregados

6

Recolocados
(novos
empregos)

3

Agrupamento de Escolas de Arões
Lavfafe
CERCIFAF

Fafe
Vieira do
Minho
Fafe
Fafe
Fafe

Nº

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Fital

Fafe

2

Valintece

Fafe

1
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Formação e Emprego

Dados sobre Ajudas Técnicas
Pedidos recebidos

9

Ajudas atribuídas

11

Financiamento
(Montantes pagos - Euros)

12.354,55

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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