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Destaque

NO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
E ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Juventude Socialista de Fafe
realizou visita de trabalho à CERCIFAF
A Juventude Socialista de Fafe realizou na
segunda

–

feira,

3

de

Dezembro,

Dia

Internacional das Pessoas com Deficiência,
uma visita de trabalho à CERCIFAF que
contou com a presença do deputado e líder
nacional da Juventude Socialista, Pedro Nuno
Santos.
Recorde-se

que

o

Parlamento

Europeu

declarou 2007 como o Ano Europeu da
Igualdade de Oportunidades para Todos com
vista a sensibilizar a população para os
benefícios de uma sociedade justa e coesa.
O programa da visita a esta instituição de
referência do concelho de Fafe desenrolou-se
da parte da manhã. O grupo de trabalho da
JS – Fafe foi recebido pela direcção da CERCIFAF tendo primeiramente sido
realizada uma reunião onde foram abordados diversas temáticas relacionadas
com a instituição e a sua relação com a sociedade.
Durante este período em que os jovens socialistas fafenses, acompanhados pelo
líder nacional, estiveram reunidos com os corpos directivos, tendo sido realçados
“os princípios e valores que norteiam a instituição”, assim como os seus
objectivos, que passam pela” integração da pessoa portadora de deficiência e as
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suas necessidades individuais”, assim como os futuros projectos que a CERCIFAF

Destaque

irá desenvolver.
Posteriormente, o grupo foi convidado a visitar as instalações da CERCIFAF, tendo
tido oportunidade de ver em situação real o processo de formação profissional e
humana na instituição, comprovando a mais-valia que muitos destes jovens
constituem a nível profissional. Como referiram os responsáveis da CERCIFAF “a
deficiência não é sinónimo de incapacidade nem de caridade, a formação
profissional destes jovens é uma mais-valia para as empresas do concelho e da
região. A instituição apresenta uma taxa média de inserção de jovens portadores
de eficiência no mercado de trabalho na ordem dos 79% e ocupa um importante
papel a nível local, nacional e até europeu a nível da educação e reabilitação de
pessoas inadaptadas”.
in - http://www.jsfafe.blogspot.com

Institucional

ASSEMBLEIA-GERAL

Plano de Actividades e Orçamento para 2008
Como estava previsto, teve lugar no dia vinte
e nove de Dezembro de dois mil e sete a
Assembleia-Geral Ordinária da CERCIFAF.
Dos vários pontos previstos na Ordem de
Trabalhos,
Actividades

importa
e

realçar

o

Orçamento

Plano

para

de

2008,

elaborados num contexto difícil considerando
as incertezas que se colocam quanto às
orientações futuras dos parceiros públicos
com quem nos relacionamos.
Com um orçamento que atinge valores próximos dos dois milhões e quinhentos
mil euros, entre despesas correntes e investimentos de capital, a Assembleia viuse confrontada com a possibilidade de ver estes números aumentarem se,
entretanto,

for

adjudicada

a

construção

do

novo

Centro

de

Actividades

Ocupacionais.
Esgotados os assuntos tratados ficou a mensagem de esperança, para o ano 2008,
em que a CERCIFAF comemora 30 Anos.
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CERCIFAF (ATLETISMO)

Desporto

Campeonato de Portugal de Cross Curto –
Dupla vitória
Revelando o excelente momento de forma que atravessam, os atletas do Clube
Desportivo CERCIFAF venceram de forma categórica o Campeonato de Portugal
de Cross Curto, que teve lugar no passado fim-de-semana, em Tarouca.
Numa estratégia bem delineada pelo seu treinador, Adriano Costa, a equipa
fafense cedo procurou colocar os seus atletas de maneira a controlarem os
movimentos dos adversários. Fruto do saber e da experiência do seu treinador,
da capacidade e cultura táctica, empenho e sacrifício dos atletas, o resultado só
poderia ser a vitória individual e por equipas, com António Soares, actual
Campeão Europeu nesta difícil e exigente disciplina, a alcançar o lugar mais alto
do pódio.
A equipa do Clube Desportivo CERCIFAF foi constituída pelos atletas António
Soares, Armando Pereira, José Pereira, José Silva e Nuno Moreira.
Esta prova e uma outra que se irá realizar brevemente (Cross Longo), irão servir
para definir quais os atletas que integrarão a Selecção Nacional de Desporto
Adaptado, para participarem no Campeonato do Mundo de Cross Curto e Cross
Longo a realizar em Abril do próximo ano, na Polónia.

Parcerias

PARCERIAS

CPCJ, ESEF e APS
A celebração de parcerias estratégicas faz parte da cultura organizacional da
CERCIFAF, na medida em que se reconhecem as vantagens da cooperação, a
diferentes níveis, com evidentes resultados para as partes. Potenciadora de
diferentes sinergias a “Consolidação das parcerias existentes e o incremento de
novas parcerias” é entendido na Instituição como oportunidades não só de
afirmar a Missão da CERCIFAF como ainda envolver diferentes entidades públicas
e privadas na procura de soluções em que a acção dos parceiros é superior ao
valor do conjunto dos mesmos, se estes actuassem isoladamente.
Neste contexto, durante os meses de Novembro e Dezembro foram estabelecidas
parcerias com as seguintes Organizações: Comissão de Protecção de Jovens e
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Crianças em Risco, Fafe (CPCJ), Escola Superior de Educação de Fafe (ESEF) e

Parcerias

Associação de Surdos do Porto (APS).
Com a CPCJ, a CERCIFAF, compromete-se a “colaborar nos domínios da Avaliação
Psicológica na vertente Educacional (…) disponibilizando, em tempo útil, técnicos
credenciados para a realização de serviços técnicos que a CPCJ lhe solicite, na
medida das possibilidades e disponibilidades”. Por sua vez a CPCJ compromete-se
a colaborar com a nossa Instituição na “satisfação das necessidades e serviços
pretendidos em matérias que se enquadrem no seu âmbito e competências”.
No Protocolo de Cooperação com a ESEF, esta pretende utilizar as instalações
desportivas da CERCIFAF “a fim de nas mesmas realizarem as aulas práticas do
curso de Licenciatura em Educação Física e Desporto”, e como contrapartida,
“compromete-se a disponibilizar as suas instalações escolares e o seu corpo
docente para cooperar com a CERCIFAF em acções de formação ou informação”.
O Protocolo com a ASP, visa por parte desta “disponibilizar Formadores Surdos de
Língua Gestual Portuguesa, bem como estabelecer canais de comunicação que
digam respeito a questões relacionadas com a Comunidade Surda” e a CERCIFAF
“compromete-se organizar acções e cursos relacionados com esta temática bem
como divulgar as várias actividades desenvolvidas pela ASP”.

Contrato entre a DGIDC (Ministério da Educação) e o Centro de
Competência da CERCIFAF

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
Foi estabelecido no passado mês de Dezembro um acordo entre
a Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e a
CERCIFAF no sentido da avaliação e produção de conteúdos
educativos digitais para o Ensino Secundário no domínio das
Ciências Experimentais.
Recorde-se que o Centro de Competência da CERCIFAF integra uma rede nacional
de estruturas similares, sediadas maioritariamente em instituições do Ensino
Superior, e tem tido por função o acompanhamento da utilização educativa de
recursos TIC junto de 59 escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário,
no âmbito de diversas iniciativas da DGIDC (através da sua Equipa ECRIE).
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Reconhecimento

DESPEDIDA

Homenagem ao Senhor Silva
Por atingir a idade legal da reforma, o Senhor Silva, que durante vinte e três anos
exerceu funções de Monitor de Carpintaria na nossa Instituição, foi alvo de uma
singela e merecida “Festa de Despedida”.
Por iniciativa de um grupo de pessoas, entre elementos da Direcção e colegas que
com ele trabalharam no Centro de Formação e Emprego, foi organizado um
“Jantar de Despedida”, servido por uma firma local no nosso Restaurante Social e
no qual participaram elementos dos Órgãos Sociais e muitos companheiros de
trabalho dos vários sectores da CERCIFAF.
Tudo feito em “segredo” o Senhor Silva, como sempre foi carinhosamente tratado,
foi apenas convidado, ele e a esposa, para conviver um pouco com os seus
colegas da formação profissional.
Quando o encaminharam para o restaurante foi com grande surpresa que viu
grande parte dos colegas e directores presentes. Mais se comoveu quando viu
que também as suas filhas, genros e netos, uma das quais se deslocou
propositadamente de Lisboa, aceitaram o convite para participarem na festa do
pai, sogro e avô.
No final de uma noite que “nunca mais esquecerei, como afirmou” a Direcção da
Instituição, pela voz do Presidente da Direcção, leu o Voto de Reconhecimento
que de seguida se transcreve:
VOTO DE RECONHECIMENTO
“O Senhor Alberto Silva foi admitido nesta Instituição em Dezembro de 1984.
Durante mais de uma vintena de anos tivemos o grato prazer de contar com a
sua presença nos Quadros da nossa Instituição.
Considerando que, no decorrer do período acima citado o Sr. Silva sempre
manifestou, a par da sua competência profissional, grande apego e dedicação a
esta Instituição;
Considerando o muito e bom serviço prestado ao longo de todos estes anos.
A Direcção deliberou aprovar um VOTO DE RECONHECIMENTO e, ainda, atribuirlhe o símbolo com que a CERCIFAF distingue aqueles que lhe prestaram
relevantes serviços”.
A Direcção
Foi uma festa bonita, justa e merecida onde foi possível sentir a amizade e a
solidariedade entre quantos trabalham na nossa Instituição.
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Formação

FORMAÇÃO

Língua Gestual Portuguesa
Está a decorrer nas instalações da CERCIFAF, desde o
início

de

Dezembro,

o

Curso

de

Língua

Gestual

Portuguesa.
A realização deste curso surgiu na sequência de uma
acção

de

informação/sensibilização

promovida

pelo

Grupo Concelhio para a Deficiência do Concelho de Fafe,
constituído por um representante da CERCIFAF, Santa
Casa da Misericórdia de Fafe e Serviço Social do
Município de Fafe, com a finalidade de “Promover
condições

de

atendimento,

para

pessoas

surdas,

capacitando escolas, serviços públicos e privados, com recursos humanos capazes
de responderem às suas necessidades” e “Aumentar a quantidade e qualidade de
falantes de língua gestual, visando uma sociedade mais justa e inclusa”.
Frequentado por vinte formandos, entre professores/educadores de infância,
enfermeiros,

técnicos

de

reabilitação,

sociólogos,

pais,

etc.,

tem

como

formadores/monitores surdos da Associação de Surdos do Porto.
Dividido em dois níveis, o primeiro é constituído por dois módulos (Iniciação e
Elementar) com sessenta horas cada um. O nível dois também tem dois módulos
(Limiar e Vantagem) com cento e vinte horas cada.
O curso tem a duração de três anos lectivos e decorre em horário pós-laboral.

Formação de Motoristas
Tendo em consideração a legislação que regulamenta o transporte de crianças,
decorreu nas nossas instalações entre os dias vinte e vinte e nove de Dezembro,
uma acção de formação destinada a pessoas que conduzem habitualmente as
viaturas da Instituição.
Esta formação foi da responsabilidade da empresa Valor I Pessoas – Consultoria
Empresarial, Lda., entidade acreditada pelo IQF (Instituto para a Qualidade da
Formação) e reconhecida pela DGTTF (Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
e Fluviais).
Nesta acção participaram 18 motoristas, alguns encaminhados por instituições
congéneres e colectividades locais.
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Recorde-se que, a partir do final de Abril de 2008, a Lei n.º 13/2006 de 17 de

Formação

Abril, entrará em vigor para as “instituições particulares de solidariedade social e
outras pessoas colectivas sem fins lucrativos”, pelo que importa desde já
acautelar os diversos procedimentos a que os transportes de crianças estarão
sujeitos.
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