
 

Outras informações  

 

A Instituição presta ainda serviços 

como Enclave de Produção, 

assegurando o exercício de uma 

actividade profissional remunerada, em 

regime de emprego protegido. 

Presta serviços de Construção e 

Manutenção de Jardins; Embalagem e 

Montagem de produtos diversificados 

em Skin, Blister, Retrátil e 

Termomoldagem; na Confeção e 

distribuição de pão e produtos de 

pastelaria.  

 

 

 

 

Onde se situa? 

 

O Centro da Vilarinha, situa-se: 

Rua de Vila Nova 1323 – 4100-

506 PORTO 

Telef: 22 532 34 40 – Fax 22 610 22 

31 – E-mail cefpi@cefpi.pt – URL 

www.cefpi.pt 

 

 

 

 

 

 Centro de Educação  

     e Formação Profissional Integrada 

 

http://www.cefpi.pt/


 

Quem é a Entidade? 

O CEFPI existe há 32 anos e tem 

vindo a desenvolver uma atividade 

centrada nas necessidades e 

expectativas das pessoas com 

necessidades especiais, privilegiando 

a autodeterminação e qualidade de 

vida. 

 

 

Disponibiliza os seguintes 
serviços:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da Entidade 

Apoiar a Pessoa com Necessidades 

Especiais na construção do seu projeto 

de vida; 

 Descobrir as suas competências 

relacionais e laborais; 

 Identificar as suas motivações e 

interesses; 

 Definir as suas necessidades de 

desenvolvimento; 

 Identificar os recursos disponíveis; 

 Ajudar a tomar decisões sobre o seu 

percurso formativo. 

 

População alvo 

O CEFPI destina-se a pessoas com 

Deficiência intelectual, dificuldades de 

aprendizagem e dificuldades de 

integração sócio profissional, com 

idades superiores a 16 anos. 

A Unidade de Avaliação e Orientação 

recebe jovens com mais de 15 anos e 

apoia as escolas na definição dos PIT.  

Atividades desenvolvidas 

Assume-se como Unidade de 

Avaliação e Orientação Profissional, 

avaliando e prestado formação inicial a 

pessoas com necessidades de apoio 

nos processo de gestão de carreira e 

qualidade de vida; presta Apoio à 

colocação e pós-colocação, 

implementando sistemas de apoio ao 

longo da vida a ex-formandos, suas 

famílias e empresas; presta Formação 

ao longo da vida, dirigida a adultos 

ativos ou desempregados, com ou sem 

NEE, a técnicos, famílias e outros 

agentes da comunidade. 
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