O Centro de Educação e Formação Profissional Integrada é um

CERTIFICAÇÃO

Centro de Recursos Especializados no âmbito da formação profissional
e emprego de pessoas com deficiência intelectual e dificuldades de
integração

socioprofissional,

posicionando-se

como

parceiro

estratégico nos processos de inclusão.
Integra a Rede de Centros de Gestão Participada do Instituto de
Emprego e Formação Profissional desde 1981, através de um
protocolo estabelecido entre o IEFP e o MADI – Movimento de Apoio
ao Diminuído Intelectual e abrange toda a região Norte do país, com
particular incidência na área metropolitana do Porto.
Aposta numa diferenciação da sua prática, através da inovação e
construção de respostas de qualificação centradas nos clientes,
desenvolvidas

por

uma

equipa

pluridisciplinar

O CEFPI tem o seu sistema de Gestão da Qualidade certificado,
segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008, no âmbito da gestão da
avaliação, orientação e formação profissional para pessoas com
necessidades especiais.
Acreditado como entidade formadora pela DGERT – Direção-geral do
Emprego e das Relações de Trabalho, nos seguintes domínios:

Conceção de intervenções, programas, instrumentos e
suportes formativos;

Organização e promoção das intervenções ou atividades
formativas;

Desenvolvimento/execução de intervenções ou atividades
formativas;

Outras formas de intervenção.

INCLUSÃO

especializada,

Ciclo de Workshops 2017

comprometida com a Qualidade e a melhoria continua.
Atua na mobilização das empresas, entidades públicas, instituições de
solidariedade social e estruturas da sociedade civil, como parceiros
fundamentais na abertura à formação em contexto real de trabalho e à
colocação em mercado aberto dos públicos mais vulneráveis à
exclusão.
Presta serviços de Informação, Avaliação e Orientação, de Formação
Profissional e de Emprego Apoiado. É também centro de recursos do
IEFP,IP para a Região Norte.
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Cefpi – Centro da Vilarinha (Sede)
Formação Profissional
Rua de Vila Nova, 1323
4100-506 PORTO
T. 22 532 34 40 F. 22 610 22 31
Cefpi – Unidade de Avaliação/Orientação Profissional
Rua Martin Moniz, 121
4100-332 PORTO
T. 22 532 34 44 F. 22 610 22 31
Cefpi – Enclave de Produção
Rua Particular Honório Tavares da Costa, 114 (acesso pedonal)
Rua Grupo Folclórico de Mafamude
4430-506 V. N. GAIA
T. 22 377 41 60 F. 22 371 10 53

1º - Sexualidade e Deficiência Intelectual: à
descoberta de um novo olhar
2º - Práticas e Recursos Artísticos para o
desenvolvimento humano das pessoas com
necessidades especiais

Ao longo dos seus 36 anos de atividade, o CEFPI desenvolveu uma
intervenção centrada nas necessidades e expectativas das pessoas

E. cefpi@cefpi.pt

com necessidades especiais, privilegiando a autonomização e

URL: http://www.cefpi.pt

cidadania plenas.
O CEFPI defende uma cultura de parceria e compromisso social,
mobilizadora de recursos para a inclusão e qualidade de vida de todos.

Centro de Educação e Formação Profissional Integrada

AGIR PARA A INCLUSÃO
Workshop
O CEFPI vai desenvolver a décima ação de formação que tem
como linha orientadora promover a qualidade de vida das
pessoas com necessidades especiais, através de uma melhor
intervenção em parceria com os serviços da comunidade. Esta
ação é dirigida aos profissionais que trabalham diariamente e
diretamente com PcDI e suas famílias.

Objetivos: Formar os profissionais para os novos desafios
que se colocam à intervenção focalizada na participação e

Programa

2º Workshop: Práticas e Recursos Artísticos para o
desenvolvimento humano das pessoas com necessidades

1º Workshop: Sexualidade e Deficiência Intelectual: à

especiais

descoberta de um novo olhar
Carga Horária
Metodologias de Formação: Focus Group - método ativo e

3 horas: das 14h30 às 17h30

participativo para profissionais que já reúnem alguma

Formadora: Poliksena Hardalova

informação e que pretendem aprofundar o tema através de
debate de ideias orientado - através de um processo indutivo,

De nacionalidade búlgara, é atriz e professora de teatro. É

buttom up, para aprofundar o conhecimento.

doutorada em Ciências do Teatro pela Academia Nacional de

Serão criadas dinamizadas de discussões de casos reais e

Teatro e Cinema de Sofia, Bulgária, faculdade onde foi

possibilidades de intervenção/condução tendo como pano de

professora durante 15 anos.

fundo o enquadramento teórico atual sobre o tema.

Tem vindo a trabalhar com uma grande diversidade de grupos,

qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual.

crianças e jovens em risco, pessoas com deficiência, vítimas,
mas também artistas e outros profissionais, tendo sido co-

Destinatários: Formadores, coordenadores e técnicos do

Carga Horária

fundadora,

diretamente ligados à intervenção com pessoas com

7,5 horas: das 9h30 às 13h e das 14h às 18h00

(http://theatretsvete.eu) em 1994, na Bulgária. Participou em

Local: CEFPI - Rua de Vila Nova, 1323 Porto

Formadora: Marta Alexandra Moreira Gonçalves
Doutoramento em Cuidados Paliativos
Pós- graduada em Qualidade, Gestão e Avaliação em

Coordenadas: 41.172570, -8.672960

Instituições de Reabilitação

Duração: 1º Workshop: 7,5 horas; 2º Workshop: 3 horas

Curso de especialização em comunicação clínica e terapêutica

Calendarização: 30 de Novembro e 6 de Dezembro

na reabilitação neuro psicológica

Inscrições: até 27 de Novembro de 2017
Contactos: Adelina Freitas (e-mail: adelina.freitas@cefpi.pt)

companhia

Teatro

social

TSVETE

mais de 100 projetos artísticos e sociais nos Balcãs, Europa e

deficiências ou incapacidades cognitivas

Nº de participantes: Máximo 20 formandos

da

Licenciatura em Psicologia Clínica
Diretora Técnica Formadora Gestora de Qualidade Orientadora
de Estágios Curriculares e Profissionais/Ordem IPSS (Valongo)
(população com multideficiência, doença mental e doentes
paliativos)

EUA, usando o teatro e as metodologias artísticas, as
marionetas, o Teatro Fórum e o Teatro dos sentidos, como
instrumentos de inclusão social de grupos marginalizados,
pessoas com deficiência, vítimas de tráfico e de violência de
género, refugiados, e também na prevenção de adições, na
educação para a tolerância e a igualdade e participação cívica
dos jovens. Trabalha na Escola de Segunda Oportunidade de
Matosinhos (www.segundaoportunidade.com), como formadora
e supervisora da equipa técnica e é professora convidada na
ESE e na ESMAE do IPP.

INSCRIÇÔES

