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Destaque

ASSEMBLEIA-GERAL
Como estava previsto, teve lugar no passado dia trinta de Dezembro a
Assembleia-geral Ordinária da Instituição.
Na ordem de trabalhos constavam, entre outros pontos, a apresentação do Plano
de Actividades e Orçamento para dois mil e dez e a eleição dos Órgãos Sociais
para o triénio de 2010/2012.
Na introdução do Plano de Actividade e Orçamento são já visíveis algumas das
orientações resultantes das acções levadas a efeito no desenvolvimento do
projecto para a Certificação de Qualidade da Instituição.
No documento acima referido é afirmado que, “O Plano de Actividades e
Orçamento que aqui se apresenta, abre uma nova porta rumo ao futuro, à
inovação e novas formas de sustentabilidade da CERCIFAF. Pela primeira vez um
Plano de Actividades da nossa Instituição recebeu, como é o caso, o contributo
empenhado de colaboradores da Instituição que não integram qualquer um dos
Órgãos Sociais. E isto é, sem sombra de dúvidas, o reflexo do forte volume de
formação que foi disponibilizado ao longo de 2009, para a maioria dos
colaboradores da Instituição.
Num esforço de aproximação às novas metodologias e padrões de gestão da
qualidade, o Plano de Actividades para o ano de 2010 apresenta uma mais
afinada matriz de gestão dos objectivos operacionais e metas a atingir,
ajustando-se ao modelo de certificação da qualidade que estamos a desenvolver.
Parte também de uma nova estratégia definida para os próximos anos, cujo Plano
Estratégico para os anos 2010-2012, aprovado pela actual Direcção, é hoje
submetido à consideração da Assembleia-geral”.
Para o acto eleitoral apenas uma lista foi sufragada, sendo constituída pela
totalidade das pessoas que pertenciam aos anteriores órgãos sociais. Foi, por
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conseguinte, uma reeleição, já que obteve a totalidade dos votos, e que resultou

Destaque

dos compromissos assumidos e da colaboração que todos aceitaram prestar.
Como afirmou o Presidente da Direcção, “Este não é, seguramente, o momento
mais indicado para abandonarmos um trabalho que iniciámos há já alguns anos e
que está prestes a ser concluído”.
No que se refere ao Orçamento, os custos e proveitos correntes atingem o valor
de 2.000.015,00 € (dois milhões e quinze mil euros) e os investimentos de capital
serão de 508.000,00 € (quinhentos e oito mil euros).
“Sabemos porém que as organizações mais vulneráveis às crises
económicas e sociais são aquelas que estiverem menos preparadas
para enfrentar as exigências da mudança, menos qualificadas para
competir e menos aptas para ajustar a oferta de serviços às novas
necessidades e expectativas dos clientes”.
(In Introdução ao Plano de Actividades 2010)

ÓRGÃOS SOCIAIS DA CERCIFAF
TRIÉNIO 2010/2012
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

José Manuel Leite Dantas Carlos

Vice-Presidente

Alberto Fonseca Santana

Secretário

Armando Teixeira

CONSELHO FISCAL
Presidente

António João Sequeira Cunha

Secretário

Eduardo Oliveira Martins

Relator

Valdemar Antunes Novais

DIRECÇÃO
Presidente

José Lino Barros Silva

Vice-Presidente

Manuel Ribeiro Mendes

Secretário

José Luís Gomes Alves Ribeiro

Tesoureiro

Maria da Graça Castro Carvalho Nogueira

Vogal

Luís Daniel Gil Roque

Vogal

Belarmino Oliveira Costa

Vogal

José Manuel Silva Salsa
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Institucional

GTCDI - Fafe

DIA

INTERNACIONAL

DAS

PESSOAS

COM

DEFICIÊNCIA
No dia 3 de Dezembro o GTCDI –
Grupo
para

de

Trabalho

as

Concelhio

Deficiências

Incapacidades

do

e

concelho

de

Fafe, de que a CERCIFAF faz parte
juntamente com o Serviço Social da
Câmara Municipal e Santa Casa da
Misericórdia de Fafe, comemorou
este dia centrando a sua actividade
na divulgação da Convenção sobre
dos

direitos

das

pessoas

com

deficiência, adoptada na Assembleia
Geral das Nações Unidas em Nova
Iorque, no dia 13 de Dezembro de
2006 e que constitui um marco
histórico, representando um importante instrumento legal no reconhecimento e
promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência e na proibição da
discriminação contra estas pessoas em todas as áreas da vida, incluindo ainda
previsões específicas no que respeita à reabilitação e habilitação, educação, saúde,
acesso à informação, serviços públicos, etc. Simultaneamente à proibição da
discriminação, a Convenção responsabiliza toda a sociedade na criação de
condições que garantam os direitos fundamentais das pessoas com deficiência.
O objecto desta Convenção é o de promover, proteger e garantir o pleno e igual
gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade.
As pessoas com deficiência incluem aqueles que têm incapacidades duradouras
físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interacção com várias
barreiras, podem impedir a sua plena e efectiva participação na sociedade em
condições de igualdade com os outros.
Tendo como princípios: a) O respeito pela dignidade inerente, autonomia
individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, e
independência das pessoas; b) Não discriminação; c) Participação e inclusão
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plena e efectiva na sociedade; d) O respeito pela diferença e aceitação das

Institucional

pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e humanidade; e)
Igualdade de oportunidade; f) Acessibilidade; g) Igualdade entre homens e
mulheres; h) Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com
deficiência e respeito pelo direito das crianças com deficiência a preservarem as
suas identidades, o GTCDI promoveu na cidade de Fafe e por todos os
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Fafe, a distribuição de um desdobrável
contendo informação relevante sobre a Convenção.
No contacto directo com a comunidade fafense foram visitados estabelecimentos
comerciais, serviços públicos e privados, autoridades diversas e a entrega ao
público em geral, tarefas desempenhadas por clientes da CERCIFAF enquadrados
pelos seus técnicos e ainda por elementos do GTCDI.
De registar a excelente aceitação por parte dos muitos cidadãos que foram
contactados para receberem o desdobrável informativo, muitos dos quais
procuraram obter mais informações sobre esta iniciativa que foi muito bem
acolhida pela comunidade fafense.

Clube Desportivo

CERCIFAF-Atletismo

VITÓRIA INDIVIDUAL E COLECTIVA
O Clube Desportivo CERCIFAF iniciou a
época desportiva 2009/2010, da mesma
forma em que terminou a época anterior:
a vencer.
Foi no passado dia sete de Novembro
que, em Oliveira do Hospital, o clube
fafense numa manifestação de grande
classe

venceu,

individual

e

colectivamente, o Campeonato de Portugal (absoluto) de Cross Curto,
retomando os êxitos da época passada.
António Soares, não consentiu qualquer veleidade aos seus opositores e numa
demonstração de grande rigor técnico/táctico, alcançou o primeiro lugar e desta
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forma revalidou o título de Campeão de Portugal, subindo por isso ao mais

Clube Desportivo

elevado lugar do pódio.
Para além de António Soares será de destacar a excelente prestação de Armando
Pereira (3º lugar), atleta que na época passada viu a sua actividade desportiva
seriamente comprometida em razão de um acidente de trabalho.
Manuel Rocha, ao chegar em oitavo lugar, fechou a classificação colectiva e
contribuiu para que o Clube Desportivo CERCIFAF alcançasse o primeiro lugar por
equipas, sagrando-se Campeão de Portugal de Clubes.
José Silva e Nuno Moreira foram os restantes atletas que fizeram parte de uma
equipa que se apresentou nesta primeira prova do calendário desportivo em
excelente forma.
Também no sector feminino o clube fafense não deixou os seus créditos por “pés
alheios” e no final da prova colocou as três atletas nos três primeiros lugares (as
gémeas Cristina e Esmeralda Pires (1º e 2º lugares) e Margarida Leite (3º),
vencendo de forma categórica o Campeonato de Portugal (adaptado).

CERCIFAF - ATLETISMO

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE ESTRADA
- DUPLO TÍTULO NACIONAL
O Clube Desportivo CERCIFAF venceu individual e por equipas o Campeonato de
Portugal de Estrada que decorreu na cidade da Guarda no passado dia vinte e
oito de Novembro.
Por sua vez o atleta António Soares sagrou-se Campeão Nacional individual, em
mais uma demonstração de grande classe de uma atleta que é detentor de quase
todos os títulos nas provas de fundo e meio fundo, estrada, pista coberta e cross.
De evidenciar ainda o facto de o Clube Desportivo CERCIFAF já ter vencido cinco
das seis edições tantas quantas tem esta prova, feito digno de realce.
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Individualmente os atletas fafenses alcançaram as seguintes classificações: 1º

Evento

Lugar António Soares, 4º Armando Pereira, 7º José Lopes, 8º Manuel Rocha, 11º
Nuno Rocha e 12º José Gabriel.

CERCIFAF

FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE FAFE
Numa organização da Câmara Municipal de Fafe, decorreu no Pavilhão Multiusos,
entre os dias 5 e 8 de Dezembro, a IX Feira das Associações do Concelho de
Fafe, iniciativa que tem como finalidade “proporcionar às Associações do
concelho (culturais, desportivas, humanitárias, sociais, etc) um espaço em que
possam mostrar ao público e ao movimento associativo em geral, as suas
realizações e potencialidades”.

A CERCIFAF esteve presente nesta iniciativa como forma de mostrar à
comunidade a nossa realidade actual, bem como imagens dos serviços que a
Instituição disponibiliza aos nossos clientes.
Aproveitámos a oportunidade para solicitar aos visitantes o preenchimento de
uma “Ficha de Avaliação da Satisfação com a Qualidade da Prestação de Serviços
da CERCIFAF”, documento cujos dados estão a ser tratados para posterior
avaliação por parte da Direcção da Instituição.
Durante os mesmos dias e no mesmo local decorreram actividades de animação e
ainda uma Mostra de Artesanato e a Feira do Livro, o que fez com que milhares
de pessoas visitassem o certame.
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CERCIFAF

Natal

GALERIA DE FOTOS DO NATAL

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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