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Formação Profissional

Desafios do Movimento da Qualidade
ao Sistema de Reabilitação Profissional
Numa iniciativa do CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, em
parceria como o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, no âmbito
do Projecto GESQUAL – Modelo de Gestão de Qualidade do Sistema de
Reabilitação Profissional de Pessoas com Deficiência, decorreu durante os dias 9 e
10 de Maio de 2005, no Centro de Congressos do Estoril, o Seminário “Desafios do
Movimento da Qualidade ao Sistema de Reabilitação Profissional”.
A realização deste evento surge num momento extraordinariamente importante
para as Organizações que promovem reabilitação no nosso país, já que, como
afirmou o Dr. Guus van Beek, gestor da EQRM - Marca Europeia de Qualidade em
Reabilitação, “a aposta na qualidade é a única forma de se sobreviver” pelo que,
“devemos agarra na qualidade enquanto estamos vivos”...
Antes porém, no decorrer da Sessão de Abertura, já o Senhor Dr. António
Charana, do IEFP, tinha afirmado que o Sistema de Reabilitação iria ser
permanentemente avaliado e que as Organizações deveriam eleger a qualidade
como factor fundamental da sua intervenção. Referiu ainda que as entidades que
promovem Reabilitação iriam ser credenciadas com base num processo de
qualificação a definir a muito curto prazo. Numa primeira fase o CRPG/IEFP irão
elaborar um “Referencial de Qualidade” o qual incluiu alguns dos Princípios da
EQRM, permitindo desta forma a construção de um sistema intermédio que
possibilitará evoluir para estádios mais avançados de certificação.

Emprego:
Factor Imprescindível para a Integração Social
A convite do Secretariado Nacional Para a Reabilitação e Integração das Pessoas
com Deficiência, O Dr. Luís Roque, Director Técnico-Pedagógico da CERCIFAF,
apresentou uma comunicação no Workshop “Emprego: Factor Imprescindível para
a Integração Social” realizado no âmbito do Projecto “CONSIGO, CONSEGUIMOS”
que decorreu no passado dia cinco do mês de Maio, em Portalegre.
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CONVERSAS DE CAFÉ
A convite da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, os responsáveis da
CERCIFAF, Dr. Belarmino Costa e Dr. Luís Roque, tendo por companhia o Dr. Dias
Correia, do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas
com Deficiência (SNRIPD) participaram num painel de discussão que os
promotores designaram por “Conversas de Café”, no dia 1 de Maio.
Tendo

por

objectivo

empregabilidade

para

abordar

as

Públicos

com

temáticas

da

Necessidades

Específicas, estas “conversas” travadas num diálogo de
proximidade serviram para sensibilizar e mobilizar os
cidadãos para os problemas da deficiência, dando a
conhecer, ao mesmo temo tempo a CERCIMAC – a
mais recente congénere que nasceu com o nosso
carinho e apoio em Macedo de Cavaleiros.
Tendo suscitado um agradável interesse entre os presentes, houve uma salutar
troca de informação, partilha de experiências e saberes, sobre os modos como
esta nova organização poderá caminhar para a resolução dos problemas do apoio
social naquela região.
Nesse contexto, dado que em Macedo de Cavaleiros os estudantes do ensino
superior constituem uma interessante fonte de animação cultural e social, foram
levantadas algumas pistas merecedoras de realce, como por exemplo o
lançamento de iniciativas assentes em projectos de voluntariado, as quais
poderiam

ser

organizadas

e

orientadas

para

o

apoio

aos

públicos

com

necessidades mais específicas, tanto em matéria de educação, formação e
emprego, como relativamente aos aspectos do desporto e lazer, ou ainda nos
domínios da cultura e investigação.

Informação aos Empregadores em Vieira do Minho
A convite da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, o responsável do
Centro de Formação e Emprego da
CERCIFAF,

Dr.

Belarmino

Costa,

participou no dia 21 de Abril numa
sessão

de

informação

aos

Empregadores deste Concelho.
Tendo como objectivo informar os
empregadores

sobre

matérias

relacionadas com a Educação, Formação Profissional e Emprego, também
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estiveram representantes destas áreas, entre os quais o Centro de Emprego de

Formação Profissional

Fafe.
No que concerne à formação e emprego de pessoas com deficiência, os
empregadores foram informados acerca da disponibilidade da CERCIFAF para
acolher, para dar formação e encontrar soluções de emprego para as pessoas com
deficiência, havendo já alguns jovens a necessitar de oportunidades nas empresas
para realizar estágios com vista ao seu futuro emprego. As possibilidades de
divulgar o financiamento de Ajudas Técnicas foram também uma vertente de
bastante interesse, havendo já várias solicitações nesse sentido.
Em termos globais, esta sessão informativa foi bastante interessante e útil porque
permitiu criar espaços de diálogo com os empregadores, mas também com alguns
pais e familiares de pessoas com deficiência, a quem foram prestadas especiais
atenções aos seus problemas.
Deste trabalho há já alguns resultados visíveis, designadamente em contactos
posteriormente realizados junto de algumas empresas de Vieira do Minho, cujos
empregadores estão dispostos a possibilitar estágio e emprego para alguns dos
formandos residentes daquele concelho.

Educação

Concurso “Virar uma Página”…
Encontro de escolas participantes
Decorreu no dia 20 de Maio de 2004, no
Auditório da Casa Municipal de Cultura de
Fafe um encontro de professores no âmbito
do

IV

Concurso

"Virar

uma

página",

promovido pela Câmara Municipal de Fafe e
pelo

Centro

de

Competência

Nónio

da

CERCIFAF, dirigido a professores do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Como habitualmente, a abertura do Encontro esteve a cargo do Sr. Vereador da
Educação, Cultura e Desporto.
O Prof. José Luís Ribeiro alertou para os perigos reais para crianças e jovens na
utilização da Internet. Na sua intervenção, deu alguns conselhos para ajudar a
minimizar os riscos e ameaças de segurança aos quais todos, em especial as
crianças, estão expostos online. Concluiu referindo a existência de alguns sites
sobre segurança que importa destacar.
O Encontro, teve o seu ponto alto com a apresentação das Páginas Web
elaboradas pelas escolas no âmbito do IV concurso “Virar uma página…”
promovido pela Câmara Municipal de Fafe, com o apoio do Centro de Competência
da CERCIFAF. Este momento contou com a intervenção de professores de algumas
das escolas concorrentes, nomeadamente EB1 Cabo, de Armil, EB1 Conde Ferreira,
de Fafe, EB1 Cortinhas 1, de Regadas, EB1 Devesinha, de Fafe, EB1/JI de Fafe,
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EB1 Monte, de Paços, EB1 Panelada, de Fornelos, EB1 Pardelhas, EB1 Santo, de

Educação

Fafe e EB1 Toural, de Serafão.
Procedeu-se ao sorteio de uma máquina fotográfica digital entre as escolas que
participaram no espaço virtual Ciber@actividades, tendo sido contemplada a
Escola EB1 de Varzeacova, de Fafe.
O restante espaço do encontro foi preenchido com uma comunicação sobre a Rede
Nacional de Escolas Inovadoras. O Prof. José Salsa apresentou este projecto e
explicou o processo de certificação. As escolas interessadas poderão obter mais
informações no site http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/enis/index.htm.

“Era uma vez o 1º de Maio…”
Promovido pela FNE – Federação
Nacional de Educação, as escolas
dos ensinos básico e secundário de
todo o país foram convidadas a
apresentar trabalhos nas modalidades de colagem, pintura, desenho
e conto, ao concurso “Era uma vez o
1º de Maio…”, iniciativa que a FNE
vem promovendo nos últimos anos.
Este concurso tem como objectivo
proporcionar

aos

mais

jovens

a

oportunidade de conhecerem e investigarem uma data que simboliza a luta dos
trabalhadores por melhores condições, a diversos níveis, nas condições e relações
de trabalho até aí inexistentes.
O CER – Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF enviou alguns trabalhos
a concurso tendo obtido o primeiro lugar na modalidade de “Conto”. O trabalho
premiado, que tem como título “Esperança”, partiu de uma “história da vida real”
de um dos autores que, curiosa e coincidentemente, veio a tornar-se realidade no
dia 13 de Maio do ano em curso, facto que encheu de alegria não só o jovem que
passou a ter uma casa e uma família para viver, como os restantes colegas que
participaram no trabalho e, naturalmente, as professoras envolvidas neste
trabalho de equipa.
Por razões de logística não foi possível deslocarem-se a Lisboa, no Dia um de Maio,
para receberem o prémio. Este foi entregue, no passado dia dezanove de Maio, na
sede do Sindicato dos Professores da Zona Norte, filiado na FNE, numa cerimónia
em que estiveram presentes vários dirigentes sindicais. Porque é o terceiro ano
consecutivo que o CER obtém prémios neste concurso, em diferentes modalidades,
tal facto foi devidamente salientado pelos dirigentes sindicais que elogiaram a
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Educação

qualidade do trabalho apresentado, incitando a futuras participações considerando
que este tipo de actividade contribui não só para o desenvolvimento cognitivo dos
alunos, mas, também, para reforçar sentimentos de auto-estima e de valorização
pessoal indispensáveis para o sucesso de qualquer pessoa. Em nome dos alunos a
Marina leu uma curta intervenção onde agradecia não só a oportunidade que lhes
fora proporcionada, como ainda expressava os projectos escolares e pessoais que
os alunos do grupo gostariam de desenvolver. O Prof. José Luís Ribeiro, em nome
da Direcção da CERCIFAF, agradeceu a forma simpática e carinhosa como os
dirigentes sindicais receberam a comitiva fafense, bem como evidenciou a cultura
de projecto existente no CER, alicerçada nos quatro prémios que os alunos
alcançaram no presente ano lectivo, em outras iniciativas congéneres.
Aos alunos vencedores foram oferecidos livros e para a Instituição enciclopédias
juvenis.
No final da cerimónia o SPZN ofereceu um almoço no qual participaram dirigentes
sindicais e a comitiva fafense.

PATIC’05
Promovido

pelo

Minerva/Centro

de

Núcleo
Competência

Nónio XXI da Universidade de Évora,
teve lugar nesta cidade no dia 19 de
Maio, o Encontro PATIC 2005 –
Projectos e Aprendizagens com as TIC.
O Encontro tinha como objectivos, “discutir o papel da escola e dos professores no
desenvolvimento da literacia digital no ensino básico e secundário; discutir os
modelos e as práticas de integração curricular das TIC nas escolas dos ensinos
básico e secundário e promover a divulgação de exemplos de boas práticas.
Neste Encontro participou o Prof. José Luís Ribeiro, Coordenador do Centro de
Competência Nónio da CERCIFAF.

CONCURSO “UMA AVENTURA… LITERÁRIA 2005”
Promovido pela Editorial Caminho, o Concurso “Uma Aventura… Literária 2005”
contou, segundo números divulgados pela organização, com nove mil duzentos e
sessenta e três participantes que submeteram à apreciação do júri, cinco mil
quinhentos e noventa e dois trabalhos individuais e de grupo, oriundos de
centenas de escolas dos ensinos básico e secundário de todo o país.
O Grupo 1 do CER - Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF, constituído
pelos alunos Francisco Alves, Francisco Carvalho, Marina Silva, Rui Moreira,
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Susana Peixoto e Sónia Madanços, participou no referido concurso tendo sido
distinguido com uma “Menção Honrosa.
Segundo conseguimos apurar, a Menção Honrosa foi atribuída pelo júri a título
excepcional, em virtude de o trabalho dos alunos do CER apresentar elevada
qualidade, mas, em termos de Regulamento do Concurso, que ordenada os alunos
por ciclos de ensino, a “Educação Especial” não constar do referido regulamento.
Um lapso que se lamenta e que deverá ser corrigido em futuras edições, pois
desta forma não se promove a inclusão bem pelo contrário.
É de saudar, no entanto, a decisão do júri, em atribuir a Menção Honrosa,
repondo alguma justiça num regulamento que certamente irá merecer melhor
atenção por parte dos promotores da iniciativa.
O prémio a atribuir aos alunos é constituído por livros, recebendo a CERCIFAF um
cheque para a aquisição de livros que irão enriquecer a biblioteca da Instituição.

Cooperativismo

EXPO-RURAL
Organizada pela COFAFE - Cooperativa de Produtores Agricultores de Fafe, CRL,
decorreu entre os dias 13 e 17 de
Maio, mais uma edição da EXPORURAL, integrada nas Feiras Francas
do concelho de Fafe.
As

cooperativas

de

Fafe,

na

sequência de uma proposta surgida
aquando da comemoração do Dia
Internacional das Cooperativas, em
2003, que teve lugar nas instalações
da CERCIFAF, decidiram concertar
sinergias

e

apresentaram,

num

pavilhão a que deram o nome de
“Sector Cooperativo” um conjunto de informação relacionada com o Movimento
Cooperativo a nível mundial, europeu, nacional, distrital e concelhio, através de
painéis onde se podia avaliar o desenvolvimento e a grandeza desta foram de
organização social.

CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO 2005
Clube Desportivo CERCIFAF em grande evidência.
Decorreu durante os dias 14 e 15 de Maio, na cidade da Guarda, o Campeonato
Nacional de Atletismo 2005, prova organizada pela ANDDEM – Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Mental.
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António Soares e Armando Pereira, em seniores masculinos e Luís Magalhães e

Desporto

Luís Soares, em juniores masculinos, obtiveram excelentes resultados. Assim,
António Soares foi Campeão Nacional nos 1500 e 3000 metros e Armando Pereira
alcançou o primeiro lugar do pódio nos 800 metros. Por sua vez, Luís Magalhães
venceu as provas de 400 e 800 metros e Luís Soares foi vice-campeão nas provas
de 800 e 1500 metros.
Em simultâneo com o Campeonato Nacional, decorreu o Torneio Nacional
Adaptado, prova destinada a atletas que não estão incluídos no percurso de “alta
competição”.
Os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF obtiveram neste Torneio excelentes
classificações. Vítor Jorge foi primeiro no Salto em Comprimento e ainda alcançou
o segundo lugar nos 300 metros e o terceiro nos 100 metros. Margarida Leite, na
prova feminina, foi primeira nos 300 metros e terceira nos 100 metros.

2.º MEETING “CIDADE DE FAFE’ 2005”
Organizado pela ANDDEM – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Mental, em colaboração com o Clube Desportivo CERCIFAF, decorreu no dia onze
de Maio, no Parque Desportivo Polivalente da CERCIFAF, o 2º MEETING “CIDADE
DE FAFE’ 2005”.
Neste evento participaram as equipas das CERCIS de Felgueiras, Guimarães,
Marco, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de
Mirandela, Fundação A. J. Gomes da
Cunha,

Cabeceiras

de

Basto,

Associação “Flor do Tâmega”, de
Chaves, Clube de Gaia – Vila Nova
de Gaia e a CERCIFAF.
Presentes neste encontro a Ex.ma
Senhora

Dr.ª

Ana

Paula

Coelho

Pinheiro, Delegada Distrital de Braga
do Instituto do Desporto de Portugal,
Dr. Antero Barbosa, Vereador do
Desporto

e

Cultura

da

Câmara

Municipal de Fafe, Sr. José Mário Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Fafe,
para além de diversos Directores da CERCIFAF.
Tratando-se de um “encontro” desportivo, não foi elaborada qualquer classificação,
já que não era esse o principal objectivo, mas sim, uma oportunidade para que
jovens oriundos de diferentes localidades pudessem conviver utilizando o desporto
como meio de comunicação.
No final foram entregues medalhas de participação a todos os atletas e troféus às
equipas que deram corpo a esta iniciativa.
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Desporto

CAMPEONATO NACIONAL DE PROVAS COMBINADAS
EM ATLETISMO
Decorreu no dia 28/05/2005, em Viseu, o Campeonato Nacional de Provas
Combinadas, em atletismo, prova organizada pela ANDDEM – Associação Nacional
de Desporto para a Deficiência Mental.
Fazem parte das provas combinadas (masculino) o triatlo (100 metros, salto em
comprimento e lançamento do peso), e o heptatlo ( 200 m, 110 m barreiras, 1500
m,

salto em comprimento e altura, lançamento do peso e do dardo) . Os atletas

do Clube Desportivo CERCIFAF apenas participaram no triatlo, tendo obtido a
seguinte classificação:
Luís Magalhães – Campeão Nacional de triatlo (junior);
Vítor Martins – Vice-Campeão Nacional de trialtlo (júnior).
No mesmo dia e local teve lugar o Torneio Nacional Adaptado, em atletismo. O
Torneio é constituído por provas adaptadas em que apenas participam atletas com
deficiência mental mais acentuada e que também não praticam a modalidade de
forma tão intensa. Mantém, no entanto, a capacidade competitiva pois todos os
participantes gostam de vencer. Sara Moreira, Susana Pereira e Sílvia Correia
classificaram-se, na prova de 300 metros, em 1º, 2º e 3º lugares. Na prova de
100 metros, Sara Moreira alcançou o 3.º lugar.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE BÓCCIA
O atleta da CERCIFAF Manuel Rodrigues classificou-se em 2.º lugar no
Campeonato de Portugal de Bóccia, na classe BC 4, que se realizou em Viseu
durante os dias 26 a 29/05/2005.
O referido atleta, acompanhado pelo seu treinador Miguel Lopes, foi seleccionado
para integrar a equipa portuguesa que vai participar no Campeonato da Europa
que irá decorrer na Póvoa de Varzim entre os dias 11 e 19 de Junho do ano em
curso.

Actividades

TODOS AO TEATRO
No passado dia 17 de Maio, o GEDRAC – Grupo de Expressão Dramático-Corporal
do CAO, deslocou-se ao Porto ao Teatro Rivoli, não para actuar mas para assistir a
uma peça de Teatro organizada pela Foco Musical que se fez acompanhar pela sua
Orquestra Didáctica.
A experiência foi gratificante e enriquecedora para o Grupo que desta vez “vestiu
a pele” de espectadores atentos mas também algo críticos.
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IV JORNADAS RECREATIVAS PARA POPULAÇÕES
ESPECIAIS
Numa iniciativa dos alunos da Licenciatura em Recreação, Lazer e Turismo, da
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tiveram lugar durante os
dias 27 e 28 de Maio, as IV Jornadas Recreativas para Populações Especiais.
Estas Jornadas têm como objectivos sensibilizar a população em geral, bem como
entidades responsáveis, para a necessidade deste tipo de eventos para as
populações especiais; aumentar a oferta da actividade destinada a populações
especiais e divulgar a Licenciatura em Recreação, Lazer e Turismo.
Foram imensas as actividades propostas, dos jogos às escaladas, da dança à
canoagem, da hipoterapia à oficinas de pintura, etc, facto que permitiu a fruição
das mesmas por parte de todas as pessoas com deficiência que participaram no
evento.
A comitiva da CERCIFAF gostou de participar e manifestou vontade de regressar
no próximo ano...

V MARCHA DA LIBERDADE
Realizou-se no passado dia 25 de Abril em Fafe a, organizada pelo grupo
“Restauradores da Granja”
Para além da prática de desporto e
convívio que está subjacente a esta
actividade,

juntou-me

um

outro

grande objectivo: A comemoração
de mais um aniversário sobre o 25
de Abril!
Alegres e bem dispostos, os “Apanha
Pedrinhas” levaram a bom termo
mais

uma

caminhada

a

que

se

propuseram.

I MARCHA NACIONAL DOS PIMPÕES
No passado dia 14 de Maio, o Grupo de Montanhismo da CERCIFAF, conhecido
entre todos quantos partilham o gosto por esta actividade como os “Apanha
Pedrinhas”, deslocaram-se às Caldas da Rainha a fim de participarem numa
Marcha Nacional organizada pela FCMP- Federação de Campismo e Montanhismo
Portuguesa e pela Sociedade Instrução e Recreio “ os Pimpões.
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Os 20 kms percorridos, contou com uma paisagem diversificada: campos, montes,
lagoas, enfim uma conjugação extremamente agradável para a vista e a mente.
Seguiu-se um salutar convívio entre todos os caminheiros participantes, oriundos
dos mais variados pontos do país, presenteados com a actuação de um grupo de
dança da região, a que se seguiu a habitual troca de lembranças entre as
colectividades presentes.
No final da jornada teve lugar o merecido descanso que teve lugar no Parque de
Campismo da Foz do Arelho, onde pernoitaram.

Solidariedade

OFERTA DE TELEVISOR
No dia 10 de Maio, o Presidente da
Junta de Fafe, Senhor José Mário
Silva dirigiu-se ao CAO - Centro de
Actividades

Ocupacionais

da

CERCIFAF, a fim de entregar um
televisor que a Junta de Freguesia
ofereceu à CERCIFAF. Esta oferta
surgiu como resposta a um pedido
de

um

utente

do

CAO

que,

autonomamente, resolveu dirigir-se
à Junta de Freguesia, no sentido de
colmatar uma falta que, em seu entender, era de grande e urgente necessidade:
um televisor que permitisse substituir o “velhinho” cuja imagem tinha pouca
qualidade.
O Senhor Presidente da Junta, após se ter informado da situação junto da
Instituição, promoveu o indispensável conjunto de medidas no sentido de dar
seguimento ao pedido do utente, o que veio a acontecer.
Aquando da entrega do televisor e por manifesta e insistente vontade dos utentes
do CAO, que solicitaram a sua presença, o Senhor Presidente proferiu algumas
palavras de carinho e estímulo para com os utentes desta Unidade.
Estes prontamente responderam com uma calorosa salvas de palmas. Num curto
improviso, um dos utentes agradeceu a gentil e útil oferta que muito irá contribuir
para a ocupação de tempos livres.

Visitas

VISITA DE VALPAÇOS
No passado dia dezassete de Abril, recebemos a visita de uma comitiva de
Valpaços,

constituída

pelos

Presidentes

dos
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Visitas

Agrupamentos de Escolas de Valpaços, Equipa de Apoios Sócio-Educativos e ainda
o Provedor e outros dirigentes da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços.
A visita teve como finalidade recolher informações tendo em vista a criação de um
Centro de Actividades Ocupacionais, numa primeira fase e, posteriormente,
estruturas residenciais para apoio às as pessoas com deficiência existentes
naquele concelho.
Após uma visita às instalações da Instituição, nomeadamente ao Centro de
Actividades Ocupacionais, seguiu-se uma ampla troca de informações visando o
esclarecimento

de

questões

técnicas

e

pedagógicas

relacionadas

com

a

organização, funcionamento e gestão deste tipo de estruturas.
No final dos trabalhos, ficou clara a ideia de que a louvável iniciativa deste grupo
de cidadãos preocupados em contribuir para a resolução de problemas de pessoas
com deficiência no seu concelho, terá a colaboração da CERCIFAF em todos os
aspectos em que possamos ser úteis.

Grupo de Bombos 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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