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.
Entidade Formadora Acreditada 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.

especializada,

Âmbito: Avaliação, orientação e
formação profissional para pessoas
com necessidades especiais

AGIR PARA A INCLUSÃO
Pessoas com deficiências e incapacidades

Novos paradigmas de intervenção VI

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 para a
Qualificação e o Emprego; Apoio à Colocação e Acompanhamento
Pós-colocação; Avaliação da Capacidade de Trabalho; Prescrição de
Produtos de Apoio; Parecer e Apoio no domínio da Avaliação das
Adaptações de Postos de Trabalho e Eliminação de Barreiras

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

Arquitetónicas; Apoio às Empresas no domínio da Empregabilidade;
Emprego Protegido.

E. cefpi@cefpi.pt

Formação para profissionais de

URL: http://www.cefpi.pt

Ao longo dos seus 32 anos de atividade, o CEFPI desenvolveu uma

Reabilitação

intervenção centrada nas necessidades e expectativas das pessoas
com necessidades especiais, privilegiando a autodeterminação e
qualidade de vida.

IEFP,IP

Financiada pelo POPH

O CEFPI defende uma cultura de parceria e compromisso social,
mobilizadora de recursos para a inclusão.
Comunidade Europeia
Fundo Social Europeu

Centro de Educação e Formação Profissional Integrada

AGIR PARA A INCLUSÃO
Pessoas com deficiências e incapacidades cognitivas
Novos paradigmas de intervenção VI
No âmbito da tipologia 6.4 do POPH – Qualidade dos Serviços e
Organizações, o CEFPI vai desenvolver a sexta 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 prioritariamente às entidades
de reabilitação da zona Norte do País.

Módulo 1

Módulo 3 (cont.)

Apresentação: Contexto da formação

Exemplos de situações em contextos de trabalho (cont.)

Conceitos base: Deficiência intelectual, Diagnóstico duplo,

O conceito de Diagnóstico provisório

Pessoa, Doença, Personalidade, Sintomas

O que não fazer: negação, deslocação de sentimentos
negativos / destrutivos, infantilização, reforço da dependência,

Prevalência de doença em Deficiência Intelectual

vitimização, dissociação afetiva.

Quadros clínicos prevalecentes na prática de grupo de
formandos

Conclusões

Objetivos: Capacitar os(as) profissionais para os novos

Carga horária: 5 Horas

Carga horária: 12h30

desafios que se colocam à intervenção focalizada na
participação e qualidade de vida das pessoas com deficiência
intelectual.

Datas: 10 de Outubro (das 14h às 19h)

Datas: 24 de Outubro (das 14h às 19h) e 25 de Outubro (das
9h30 às 13h e das 14h às 18h)

Módulo 2
Formador: João Paulo Albuquerque, Psiquiatra, licenciado

Destinatários: Formadores, coordenadores e técnicos
diretamente ligados à intervenção com pessoas com deficiência
e incapacidade.

Nº mínimo: 15 profissionais (por ordem de inscrição,
privilegiando o máximo de organizações)
Local: CEFPI – Centro da Vilarinha
Duração: 25 horas
Calendarização: 10 e 11; 24 e 25 de Outubro de 2013

Comportamento como expressão psicopatológica

em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da

Comportamentos que colocam desafios

Universidade Nova de Lisboa. Diretor Clínico do CRM –
Assumar e responsável pela coordenação de equipas

O modelo integrado de Intervenção

multidisciplinares. Desenvolveu também a abordagem do

A equipa multidisciplinar e a sua importância

Diagnóstico Duplo em Deficiência Intelectual, integrando o

Como articular diferentes linguagens

grupo português de trabalho nesta área, coordenado pela
FENACERCI.

Módulo 3
.

Inscrições: Até 30 de Setembro
Exemplos de situações em contextos de trabalho

Contactos: Adelina Freitas (e-mail: adelina.freitasi@cefpi.pt)

Aplicação do modelo integrado
Carga horária: 7H30
Datas: 11 de Outubro (das 9h30 às 13h e das 14h às 18h)

Inscrições On-line

