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Formação e Emprego

Centro de Formação e Emprego

Colocação de Pessoas com Deficiência no
mercado de trabalho
Pese o facto de a taxa de desemprego atingir os 8.873 desempregados no final do mês de
Julho/2009 na área de intervenção dos Centros de Emprego de Fafe e Basto, em que se
situa o CFE - Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF, é reconfortante verificar
que a nossa taxa de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
continua a manter níveis elevados (cerca de 78%) considerando que a média nacional está
próxima dos 20%. Para a obtenção desta elevada percentagem de colocação muito têm
contribuído os empresários que continuam a apostar fortemente no emprego dos nossos
formandos bem como o constante apoio que lhes é prestado pela estrutura técnica do CFE
e ainda pelos Centros de Emprego de Fafe e Basto.
Se considerarmos que na área coberta por estes dois Centros de Emprego o número de
desempregados, segundo indicadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional, era
no final de Julho de 8.873 pessoas (cerca de 12,5% de desempregados) maior relevância
atinge a taxa de colocação efectuada pelos técnicos de Mediação da CERCIFAF.
O quadro abaixo reproduz o movimento verificado no primeiro semestre de 2009:

ENTIDADE EMPREGADORA
Câmara Municipal
de Vieira do Minho
EMUNIBASTO
Fernando Manuel R Pereira
Bombeiros Voluntários
Associação Cultural
e Recreativa de Fornelos
Embalagens MLS
CERCIESTRADAS
Santa Casa da Misericórdia

LOCALIDADE
Vieira do
Minho
Cabeceiras
de Basto
Fafe
Vieira do
Minho

CONTRATOS
Nº de
Tipo
contratos
Prestação
1
de Serviços

CENTRO
DE
EMPREGO
Fafe

1

Termo Certo

Basto

1

Sem Termo

Fafe

1

Sem Termo

Fafe

Fafe

1

Sem Termo

Fafe

Fafe
Fafe
Fafe

1
2
1

Sem Termo
Sem Termo
Sem Termo

Fafe
Fafe
Fafe
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Trabalhadores com deficiência desempregados que foram RECOLOCADOS:

ENTIDADE EMPREGADORA

LOCALIDADE

CONTRATOS
Nº de
Tipo
contratos

CENTRO
DE
EMPREGO

CERCIESTRADAS

Fafe

1

Fafe

Sem termo

De registar que durante o período antes referido foram colocados dois jovens, ao abrigo da
Portaria n.º 432/2006 de 03 Maio (Exercício de Actividades Socialmente Úteis):
- Centro Social da Paróquia de Castelões – Vieira do Minho
- Fernando Carvalho Duarte – Vieira do Minho.

Angariação de fundos

CAFCERCI
COMISSÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A CERCIFAF

Estrutura móvel no seio da comunidade
Tendo

como

principal

objectivo

a

angariação de fundos para a construção dos
dois

equipamentos

Centro

de

(Lar

Actividades

Residencial

e

Ocupacionais),

o

primeiro já inaugurado e em funcionamento,
o segundo a concluir no final mês de
Outubro,

a

CAFCERCI

alargou

a

sua

actividade de intervenção e construiu um
espaço móvel (roulotte) no qual instalou
diversos produtos com a finalidade de
sensibilizar, informar e esclarecer a comunidade fafense e não só, sobre as actividades
desenvolvidas pela Instituição.
Esta estrutura móvel ficou instalada, na maior parte do tempo, num local privilegiado da
cidade de Fafe, estando aberta nos dias e noites da semana com maior movimento e ainda
durante as festas e fins-de-semana, nos meses de Julho e Agosto e que se irá prolongar
até ao final de Setembro.
Desde a angariação de “Amigos da CERCIFAF” até à entrada de novos cooperadores com a
consequente aquisição de títulos de capital, bem como a venda de milhares de artigos
oferecidos pelo comércio e indústria locais e por outras pessoas singulares, foi interessante
verificar como as mensagens transmitidas pelos membros da Comissão foram chegando ao
público que não conhecia a Instituição ou então da mesma apenas tinham uma vaga ideia.
A “promoção” da imagem institucional da CERCIFAF tem sido realizada de uma forma
brilhante e eficaz por pessoas que se voluntariaram para a integrar. Constituída por mais
de vinte voluntários é de registar a simplicidade e clareza na comunicação que utilizaram
na divulgação dos produtos e serviços que são produzidos pela Instituição, bem como o
empenho, a dedicação e o espírito de missão com que todos procuram desempenhar as
tarefas que se propuseram desenvolver.
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CERCIFAF

Actividades Ocupacionais

Novo Centro de Actividades Ocupacionais
Encontra-se em fase de conclusão o novo Centro de Actividades Ocupacionais da
CERCIFAF, apoiado pelo Programa PARES, prevendo-se que o mesmo nos seja entregue
pelo empreiteiro no final do mês de Outubro.
O edifício cujo projecto de arquitectura é da autoria do Arquitecto Nuno Santana (Gabinete
de Arquitectura Santana’s) de Fafe, está implantado numa área de 4.160m2, sendo a área
de construção de 1.335,40 m2.
Com dois pisos (-1 e rés-do-chão), o edifício divide-se em três volumes que se associam a
três ocupações distintas: Zona funcional (cozinha/refeitório, bar, gabinetes, Direcção),
Salas de actividades e Salão polivalente. A distinção volumétrica destes espaços é
acentuada através da adopção de cérceas diferentes para as diferentes funções, sendo o
salão polivalente o elemento mais destacável. A união física e visual destes três volumes
foi conseguida através da adopção de um elemento contínuo que se prolonga desde a
entrada até à zona do átrio através de corredor de distribuição caracterizado por um pé
direito mais baixo, facto que torna a circulação interna mais acolhedora.
As áreas de circulação têm iluminação zenital, conseguida através da adopção de
clarabóias circulares, as quais permitem que os espaços sejam banhados com luz solar,
com os benefícios que daí advêm em termos de poupança energética e de conforto.
Para além do espaço para a Secretaria, existem gabinetes, cozinha e despensa, bar,
refeitório, espaços de apoio a estas estruturas, salas para actividades, oficinas e outros
espaços (balneários, garagem, instalações sanitárias, vestiários, arrumos, sala de
equipamentos, etc.), que fazem com que esta estrutura ofereça condições excelentes para
clientes e colaboradores.

Intercâmbio

CERCIFAF

Intercâmbio Luso-Espanhol
No âmbito de um programa de intercâmbio encontram-se na nossa cidade onze jovens
com deficiência de ambos os sexos, acompanhados por quatro técnicos da organização
AFANIAS

- Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual, com Sede em

Madrid – Espanha.
Este intercâmbio resulta de um projecto apresentado pela CERCIFAF e pela AFANIAS e tem
como principal tema “Como Conhecer os Nossos Vizinhos”. Esta é a segunda fase do
programa “Juventude em Acção”, apoiado pela Agência Nacional do Programa Juventude,
cuja primeira fase decorreu em Madrid, em Fevereiro passado, com a visita de jovens com
deficiência que frequentam a CERCIFAF acompanhados pelos respectivos técnicos.
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O objectivo deste programa é o de permitir o intercâmbio em que “um ou mais grupos de

Intercâmbio

jovens sejam acolhidos por outro grupo de outro país, com o objectivo de participaram
num programa de actividades comum. Estes projectos envolvem a participação activa dos
jovens e são concebidos para permitir que estes jovens tenham conhecimento e estejam
conscientes da existência de realidades sociais e culturais diferentes”, conforme se pode
ler na página oficial da Agência Nacional.
No vasto plano de actividades previsto para esta acção, constava uma audiência na
Câmara Municipal de Fafe que teve lugar na tarde do dia 13/07/2009, tendo a comitiva
espanhola e portuguesa sido recebidos no Salão Nobre do Município, pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Dr. José Ribeiro. Nesta curta sessão de boas
vindas intervieram o Dr. José Lino Barros Silva, Presidente da Direcção da CERCIFAF que
agradeceu a gentileza da visita e enalteceu a abertura da Câmara e a disponibilidade do
Senhor Presidente para receber, como aliás o tem feito noutras ocasiões, a comitiva que ali
se deslocou a apresentar-lhe cumprimentos.
Na resposta o Dr. José Ribeiro, após saudar os presentes, referiu que no exercício dos
direitos

da

cidadania

a

Câmara

não

pode

e

não

exclui

nenhum

cidadão,

independentemente da sua condição e por isso mesmo era com muita honra que recebia a
comitiva. No final ofereceu brindes aos jovens e uma peça com o brasão do concelho para
a AFANIAS, gesto que sensibilizou os nossos visitantes que não esperavam uma oferta
desta natureza, como tiveram a oportunidade de afirmar quando agradeceram a
oportunidade e a forma como foram recebidos.
O intercâmbio, que teve início no dia onze de Julho, irá prolongar-se até ao dia
18/07/2009. Está previsto, para além dos trabalhos que irão decorrer na CERCIFAF, outras
iniciativas culturais e visitas a efectuar a cidades vizinhas.
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Clube Desportivo

Desporto

Balanço 2008/2009
Terminou
2008/2009,

a

época
com

a

desportiva

de

realização

no

Estádio 1º de Maio em Braga, dos
Campeonatos de Portugal por Equipas
e o Torneio Nacional Adaptado provas
organizadas

pela

ANDDI

–

Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Intelectual.
Em termos de balanço final o mesmo é
positivo de tivermos em consideração
que a equipa sofreu a perda de alguns
atletas por motivos de lesões graves e ainda porque a sua vida profissional não permite
continuar a praticar desporto de competição.
Em renovação, a equipa mesmo assim conseguiu excelentes resultados, como se poderá
observar no quadro que abaixo publicamos.
TÍTULOS ALCANÇADOS NA ÉPOCA 2008/09

TITULOS COLECTIVOS
António Soares; Armando Pereira; Manuel
Rocha; José Silva; Nuno Moreira

Campeão de Portugal de Estrada
Campeão de Portugal de Cross Curto
Campeão de Portugal de Cross Longo

TITULOS INDIVIDUAIS
António Soares

Campeão de Portugal de Estrada
Campeão de Portugal Cross Curto
Campeão de Portugal 1500 e 5000 m

Manuel Rocha

Campeão de Portugal de Lançamento de
Dardo

SELECÇÃO NACIONAL

Jorge Fernandes

Campeonato da Europa de Pista Coberta
– França
Medalha de bronze nos Global Games –
República Checa
Estafeta 4x100 m.

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