Conceito Skills Lab
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O projeto

O projeto Skills Lab resultou do conhecimento e experiência adquirido de que as pessoas
com autismo (Perturbações do Espetro do Autismo ou PEA) sentem muita dificuldade em
utilizar os seus talentos e competências a nível de trabalho e na sociedade.

Seis organizações trabalharam em parceria para desenvolver o conceito Skills Lab de forma
a potenciar as oportunidades de trabalho das pessoas com autismo: Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPADCM) da Marinha Grande (PT), Dr.
Leo Kannerhuis (NL), Indigo vzw (BE), GOB De Ploeg vzw (BE, promoter), NAS Prospects
(UK) and SPK (BE). A APPACDM da Marinha Grande é uma associação de pais e pessoas
com diferentes tipos de deficiência tal como Sindrome de Down, PEA, DDAH, deficiência
mental...A organização é especializada em educação, reabilitação e integração social de
pessoas com deficiência. A Dr. Leo Kannerhuis, da Holanda, é um Centro especializado em
doenças psiquiátricas para crianças e adolescentes e um centro de conhecimento sobre
autismo. A Indigo vzw é um centro de diagnóstico e de terapia para crianças, adolescentes e
adultos com problemas de desenvolvimento tais como PEA, DDAH, dificuldades de
aprendizagem, ... A GOB De Ploeg vzw é a organização promotora do projeto e é um centro
de apoio ao emprego, formação e orientação de pessoas com deficiência e pessoas
desfavorecidas. O parceiro inglês, NAS Prospects, é um serviço nacional de emprego e
formação para pessoas com PEA. A SPK vzw tem profissionais com vasta experiência
prática de trabalho de acordo com as políticas locais.
O projeto tem a duração de dois anos (2010-2012) e é financiado pelo Programa
Aprendizagem ao Longo da Vida (Leonardo Da Vinci).
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Porque desenvolvemos o conceito Skills Lab?

As organizações parceiras, De Ploeg, Indigo, NAS, APPACDM e Dr. Leo Kannerhuis, têm
vindo a experienciar, nas suas atividades diárias, a existência de um grupo significativo de
pessoas com PEA que é excluída do mercado de trabalho, apesar de existirem diversas
organizações que oferecem orientação, treino e oportunidades de emprego a este grupo. É
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o caso, por exemplo, de organizações vocacionadas para a formação profissional, para
apoio no local de trabalho, mediação entre o empregador e o colaborador, emprego
protegido,…Apesar de existirem estes apoios para as pessoas com PEA, nem sempre é
claro qual o tipo de oferta mais adequada. Há diversos serviços que prestam apoio nesta
pesquisa mas nem sempre são os mais adequados. Isto pode ser explicado pelo facto de
estas organizações terem uma oferta fixa com condições e objetivos pré definidos, como por
exemplo apoio durante um período restrito de tempo…As pessoas com PEA nem sempre
conseguem ter sucesso em condições tão restritas e tão pouco adaptáveis às suas
necessidades. Além disso, estes apoios são geralmente muito vagos para as pessoas com
PEA, não sendo clara a forma como os podem procurar e utilizar. Desta forma, a pessoa
com PEA fica isolada da oferta existente e, logo, também excluída do mercado de trabalho.
Consequentemente, fica socialmente isolada, sem estrutura para o dia-a-dia, o que só faz
aumentar o fosso entre a oferta existente e o mercado de trabalho. O Skills Lab tem como
objetivo marcar a diferença e promover uma ponte entre a pessoa com PEA e a oferta
existente.
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O objetivo do conceito Skills Lab

O Skills Lab é o “local” onde as pessoas com PEA podem praticar as suas competências (de
trabalho).
Na nossa abordagem, focamo-nos nos talentos e pontos fortes em detrimento das
dificuldades ou diagnóstico.

Para além disso, tem uma abordagem integral, o que significa que dá importância a todos os
fatores, considerando-os relevantes e fundamentais para o procedimento de adaptações
razoáveis baseadas nas necessidades específicas (relacionadas com a PEA) de cada
cliente.
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O Conceito Skills Lab

Os parceiros do projeto estão cientes que as pessoas com perturbações do espetro do
autismo (PEA) são constantemente excluídas do mercado de trabalho se não tiverem um
apoio especializado que lhes permita o acesso ao mesmo. No entanto, o número de
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organizações

que

oferecem

este

tipo

de orientação

especializada,

formação

e

oportunidades de emprego (formação profissional, emprego protegido, mediação entre
empregador e colaborador, locais com trabalho voluntário,…) é muito limitado se
considerarmos o número de pessoas com PEA à procura de trabalho.

Um grupo significativo de pessoas com PEA continua a ser excluído do Mercado de
Trabalho. Esta situação é inaceitável e deve ser corrigida. Para isso, é fundamental dotar as
organizações de apoio ao emprego já existentes, quer regulares quer vocacionadas para a
deficiência, de competências e recursos necessários para apoiar eficientemente estas
pessoas com PEA à procura de emprego.

O Skills Lab promove esta ponte. O Skills Lab oferece uma série de recursos para as
pessoas com PEA desenvolverem as competências necessárias para aceder a um local de
trabalho ou orientação especializada, treino e oportunidades de emprego, com sucesso. O
Skills Lab consciencializa os empregadores ajudando-os a entender o que é necessário ao
contratarem pessoas com PEA e como poderão contribuir para os ajudar a manter o seu
posto de trabalho.
Dentro do conceito do Skills Lab o Jobcoach/ técnico de inserção tem um papel fundamental
pois é ele ou ela que estabelece a ligação entre a pessoa com PEA e o empregador.

O Skills Lab tem uma abordagem integral, o que significa que dá importância a todos os
fatores, considerando-os relevantes e fundamentais para o procedimento de adaptações
razoáveis baseadas nas necessidades específicas de cada cliente.

O Skills Lab tem 3 funções importantes: preparação, desenvolvimento e inclusão social.
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Preparação
-

Consciencializar para o autismo (informação acerca do autismo e possíveis efeitos
desta condição no trabalho e a nível pessoal);

-

Promover a capacidade de auto-determinação e defesa / empowerment, autoconfiança e motivação;

-

Sensibilizar para o mercado de trabalho (diferentes formas de trabalho e expetativas
relativamente ao local de trabalho);

-

Treinar e desenvolver competências sociais e comunicativas;
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-

Desenvolver um perfil de competências realista, adaptado às características do
cliente;

-

Identificar os pontos fortes e as áreas que necessitam de maior apoio, conjugando as
competências e preferências individuais do cliente com as oportunidades de trabalho
existentes, analisando e aconselhando os passos a dar, tendo em vista o emprego.
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Desenvolvimento
-

Desenvolver atividades de forma estruturada relacionadas com o trabalho diário;

-

Treinar competências relacionadas com a rotina da vida diária (conciliação entre o
trabalho e vida pessoal; mobilidade e transporte; planeamento de tarefas; gestão do
stress e promoção de resiliência);

-
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Desenvolver um plano de ação com uma perspetiva positiva para o futuro.

Inclusão social
-

Fomentar a participação em diversas atividades de grupo e eventos sociais;

-

Ajudar na procura de trabalho;

-

Apoiar o empregador, através da consciencialização e aconselhamento acerca do
autismo.

Elementos relevantes no Skills Lab

1) O Skills Lab desenvolve-se a partir da procura ativa por parte do cliente, o que
constitui a motivação necessária para o processo de autoconhecimento e de
mudança.
2) Sendo a falta de imaginação um dos principais problemas do autismo, é importante
que tudo seja apresentado de forma muito concreta. As pessoas com autismo
aprendem melhor através da experimentação e do fazer por elas próprias, pelo que o
Skills Lab deve oferecer a oportunidade de debater e experimentar vários aspetos
relacionados com o mercado de trabalho.

3) O Skills Lab deve possibilitar às pessoas com autismo o treino e exercício de

competências. É importante que esta atividade seja realizada através de situações
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reais para que a pessoa com autismo possa ter uma ideia realista das expetativas do
empregador relativamente aos seus conhecimentos, comportamento e atitudes. Por
exemplo, realizar uma experiência num local de trabalho, visitar uma empresa, ouvir
o testemunho de um empregador. No entanto, para alguns clientes a transição para
a realidade é um passo muito grande, necessitando de uma situação adaptada que
lhes proporcione uma maior segurança. O tipo de adaptação é variável e depende de
indivíduo para indivíduo. Nalguns casos, por exemplo, poderá ser necessário
proporcionar um local de trabalho separado, com poucos estímulos sensoriais,
menos expetativas por parte do empregador e maior acompanhamento individual.
Sabemos, por experiência, que é necessário existir uma abertura e aceitação da
necessidade de constantes adaptações de forma a movermo-nos em diferentes e
múltiplas direções.

É importante que a pessoa com autismo possa refletir sobre as suas experiências e
faça a ligação entre as suas expetativas e as suas escolhas. No entanto, muitas
vezes a pessoa com autismo necessita de orientação neste processo, pelo que o
papel do jobcoach/ técnico de inserção é crucial.
4) O Skills Lab é individualizado. Assim sendo, é necessário que seja flexível no tempo,
na oferta e intensidade. Há diversas razões que podemos apontar para que assim
seja, como por exemplo, as competências de cada um ou/e a distância entre o
individuo e as organizações de suporte ou do mercado de trabalho, assim como
outro aspeto que se apresente como pertinente.
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Aplicação metodológica do Modelo de Desenvolvimento ao Longo da Vida (Life
Course Model) ao Skills Lab

Neste capítulo podemos ver como aplicamos os elementos do Life Course Model no
conceito do Skills Lab.

5.1 Linha da vida e momentos de transição
O projeto Skills Lab centra-se na transição de pessoas desempregadas para o emprego
bem sucedido. Para as pessoas com autismo (PEA - perturbações do espectro do autismo),
os momentos de transição tornam-se mais difíceis do que para as outras pessoas.
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Da experiência diária com o Skills Lab sabemos que muitas pessoas com autismo são
confrontadas com o insucesso de encontrar e/ou manter um emprego no mercado de
trabalho. Isto pode ser parcialmente explicado pelas limitações inerentes ao autismo, mas
também pelo facto de o mercado de trabalho não estar preparado para lidar com pessoas
que necessitam de um apoio específico.

5.2 As Pessoas com PEA e a qualidade de vida
As pessoas com autismo têm direito a uma participação ativa na nossa sociedade. A escola
e o trabalho são elementos chave. O trabalho não constitui só uma fonte de rendimento. O
trabalho permite uma estruturação na vida de cada um, estimula os contactos sociais,
transmite uma sensação de pertença e é um contributo para a sociedade. Com o SkillsLab
queremos contribuir para promover uma experiência de trabalho positiva às pessoas com
autismo. Pessoas com autismo têm bastantes talentos, contudo, por vezes, não têm
consciência disso dado que só se focam nas suas limitações. Ao contrário de outros projetos
ou apoios, o SkillsLab enfatiza os pontos fortes e qualidades da pessoa com autismo.

5.3 Fatores que influenciam as pessoas com autismo e a sua qualidade de vida

Existem diferenças entre fatores pessoais e ambientais, que temos em consideração. As
capacidades e limitações da pessoa com PEA, de carácter cognitivo, comunicativo e sócio
emocional, são características pessoais. O SkillsLab estimula a pessoa com autismo a
descobrir as suas próprias forças e trabalhar a sua auto-imagem e motivação.
Nos fatores ambientais, icluem-se as relações familiares, o ambiente de vida, educação e
formação, emprego, lazer, saúde e comunidade.
O Skills Lab tem uma abordagem integral, o que significa que dá importância a todos os
fatores, considerando-os relevantes e fundamentais para o procedimento de adaptações
razoáveis baseadas nas necessidades específicas de cada cliente.

5.4Concentração em macro e micro ambientes
Segundo o conceito do SkillsLab, existem duas partes envolvidas, a da pessoa com PEA
e a do empregador.
As pessoas com PEA precisam de praticar competências (laborais) e desenvolver uma
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consciência realista sobre o que eles podem esperar do mercado de trabalho. Empregar
pessoas com autismo exige flexibilidade do empregador e colegas. É fundamental que
entendam o autismo, em geral, estando cientes das necessidades da pessoa com
autismo em particular.
Os empregadores precisam de saber o que esperar do colaborador com autismo e de
entender que empregar uma pessoa com autismo não significa, necessariamente,
proceder a muitas alterações, embora o local de trabalho deva ser avaliado (desenvolver
um ambiente “amigável” para as pessoas com autismo). Também é importante envolver
outras pessoas relevantes, tais como os pais ou cuidadores.

5.5 Intensidade do acompanhamento
No modelo de desenvolvimento ao longo da vida distinguem-se três níveis de intensidade
de acompanhamento/apoio:
1. autogestão;
2. gestão dos apoios
3. gestão dos casos.
A intensidade pode variar ao longo da vida. O SkillsLab estimula os clientes desde o nível
de gestão de cuidados para auto-gestão.

5.6 Um modelo dinâmico
O Modelo de Desenvolvimento ao Longo da Vida é um modelo dinâmico, assim como o
conceito do Skills Lab. É importante olharmos sempre para o próximo momento de
transição, neste caso específico para a transição para o trabalho. Além disso, é também
importante olharmos para trás, para momentos anteriores, por exemplo, como correu uma
experiência de trabalho anterior. Desta forma, experiências passadas podem tornar-se em
momentos de aprendizagem para o futuro. É importante avaliarmos as forças e
necessidades das pessoas com autismo de uma forma regular.

A pessoa com autismo evolui, portanto, é importante definir, regularmente, os seus pontos
fortes e as suas necessidades.

5.7 Monitorização e coordenação através da perspetiva do modelo de vida
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Sob a perspetiva Modelo de Desenvolvimento ao Longo da Vida, a monitorização e
coordenação pressupõe uma contínua avaliação e apoio de forma a manter o trabalho. É
necessário que exista uma ponte (pessoa ou organização) entre a pessoa com PEA e o
empregador.

6 Aplicação prática do Skills Lab

6.1 Gupo Piloto no Reino Unido

A Preparação para o Emprego (PfE) é um programa de 28 semanas estruturado em 3 fases,
com vista a aumentar as oportunidades de emprego das pessoas com autismo. Cada curso
PfE tem cinco clientes, com novas admissões a cada sete semanas. Não há um processo
de encaminhamento formal, estando o curso aberto a qualquer indivíduo com diagnóstico de
PEA à procura de emprego.
A primeira fase do programa dura seis semanas. Os clientes encontram-se todas as
semanas com o seu consultor da Prospects para apoio e aconselhamento em determinadas
áreas como gestão de competências pessoais, estratégias para lidar com situações no local
de trabalho, preparação do CV, elaboração de cartas de apresentação, preenchimento de
pedidos de emprego e entrevistas de emprego simuladas e filmadas.
Juntamente com as sessões semanais de tutoria, os clientes são incentivados a participar
numa série de workshops centrados nas competências de trabalho.
Os workshops abrangem temas como a consciencialização das dificuldades, competências
de comunicação no trabalho, gestão da ansiedade no trabalho, planeamento para o
emprego (organizar o tempo, orçamento e plano de transportes), e competências para as
entrevistas. Também está previsto, para cada semana, tempo para explorar diferentes
opções para futuras experiências de trabalho.
A segunda fase do programa consiste, para cada cliente, em 8 semanas de experiência
em local de trabalho, numa área da sua escolha com apoio e aconselhamento por parte do
seu consultor.
Uma vez encontrado o local adequado, a Prospects reúne com o empregador para
estabelecer um protocolo . Todos os clientes recebem visitas regulares do consultor da
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Prospects – a frequência e a duração depende das necessidades de apoio individuais de
cada um.

No final deste período, é pedido aos empregadores para responderem a um inquérito, sendo
dado feedback, e efectuada uma avaliação entre o cliente e o consultor para decidir se o
cliente está pronto para avançar para a fase seguinte: a procura de emprego.

A predisposição de um cliente para o trabalho torna-se mais evidente após esta experiência
em local de trabalho; se o indivíduo não estiver preparado e apto para o trabalho, será do
seu interesse ser sinalizado para um curso alternativo – ou para outra oportunidade na
Prospects como por ex. o programa de trabalho voluntário Brighter Horizons. Poderá, ainda,
ser sinalizado para um curso externo.

A Terceira Fase compreende 14 semanas de apoio na procura de emprego.
Os clientes reúnem com um consultor da Prospects para identificar os tipos de trabalho que
procuram, sendo aconselhados e apoiados nessa procura.
Um dos objetivos do curso consiste em aumentar e encorajar a independência do cliente,
sendo assim, cada um deverá ter realizado alguma preparação ativa antes de cada reunião.
Inicialmente este tipo de apoio decorre todas as semanas, tornando-se quinzenal à medida
que aumenta a confiança e independência do cliente.
Uma vez conseguido o emprego, a Prospects está disponível para prestar as informações e
o apoio necessários ao empregador e continuar a apoiar o novo colaborador, na empresa.
O progresso de cada cliente é monitorizado mensalmente durante dois anos após a
conclusão do curso, de forma a averiguar o decurso do trabalho, e outros aspetos positivos.
Isto encoraja a manutenção do emprego e ajuda os empregadores a ficarem com um melhor
conhecimento acerca das barreiras ao emprego enfrentadas pelas pessoas com PEA.
No final do programa, todos os clientes efetuam uma análise final e recebem um relatório
escrito avaliando o seu progresso ao longo do curso. Os clientes que não tenham
assegurado um emprego no final do curso, recebem um plano de ação com sinalização para
outras oportunidades relevantes. Os clientes que continuam a procurar emprego podem
requerer apoio à Prospects, para as entrevistas.
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6.2 O grupo Piloto em Portugal

A equipa portuguesa ficou, desde o início, muito entusiasmada com a ideia de participar no
Skills Lab, pois poderia representar uma nova forma de trabalho com pessoas com PEA.
Considerando os bons resultados obtidos com o Projeto Avanti, considerou que o Skills Lab
poderia constituir uma forma muito interessante de dar continuidade ao trabalho
desenvolvido no âmbito deste tema do autismo, desta vez de uma forma muito mais prática.
O principal objetivo do Skills Lab consiste em aumentar as oportunidades de emprego das
pessoas com PEA e melhorar as suas competências no trabalho, com base no Modelo de
Desenvolvimento ao Longo da Vida (capacitar as pessoas com PEA) e mudar as atitudes
tanto dos empregadores como dos potenciais colaboradores com PEA.

Antes do início do Projeto, foi realizado um primeiro workshop , durante o qual foi
apresentado o Programa do Skills Lab aos futuros clientes e aos seus encarregados de
educação, (ver Anexo 1 – Programa do projeto Skills Lab). O programa consiste em 12
sessões teóricas, seguidas de 8 semanas de experiência em local de trabalho. Os clientes
têm apoio e orientação durante todo o projeto, através das sessões de grupo e em sessões
individuais.
O objetivo das sessões teóricas incidiu, principalmente, no desenvolvimento das seguintes
competências:
- competências gerais tais como comunicação e interação social;
- competências relacionadas com trabalho: ser pontual, saber quais as tarefas a realizar de
forma a conseguir alguma autonomia; manter-se concentrado realizando as tarefas sem
muitas interrupções; saber quando fazer intervalo e por quanto tempo; estar preparado para
pequenas mudanças na rotina diária; ter “alguém” (previamente identificado) a quem poder
pedir apoio; respeitar os colegas e o chefe; ser flexível relativamente à opinião dos outros.

Para além das sessões teóricas, em grupo, cada elemento do grupo piloto teve sessões
individuais e apoio, uma vez por semana. Os elementos da equipa técnica fizeram um
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acompanhamento pessoal a cada cliente tendo em conta as capacidades, necessidades e
expetativas de cada um.
As sessões individuais, considerando as características e necessidades de cada cliente,
basearam-se nos seguintes temas: Interação Social ( o que fazer, como comportar-se em
diferentes contextos sociais, como interpretar a linguagem corporal); regras sociais básicas;
controlo de alguns comportamentos obsessivos; identificação dos principais interesses e
competências de forma a encontrar os locais de trabalho mais adequados; aprender a ser
mais tolerante para com os outros; treino de algumas tarefas que o cliente iria realizar no
local de trabalho; aprender a tomar iniciativa.

A Equipa Portuguesa começou a procurar locais de trabalho para cada um dos seus seis
clientes em Novembro/12, com o objetivo de lhes proporcionar experiências de trabalho
realistas.
Durante este processo, foi tida em consideração a necessidade de procurar locais com
ambiente adequado a pessoas com PEA embora, considerando os locais encontrados e as
características dos clientes, no final, tenhamos concluído que não seria necessário qualquer
adaptação a nível do espaço físico. Verificou-se, no entanto, que todos os clientes
necessitavam de instruções claras acerca dos seguintes temas: tempo (dia da semana e
hora de início e final do dia de trabalho), onde deveriam ficar durantes os intervalos e qual a
duração dos mesmos, atividades que poderiam desenvolver nos intervalos (ouvir música,
saltar, ..), tarefas a realizar durante o dia e duração das mesmas,…No sentido de darmos
resposta a essas necessidades desenvolvemos um horário estruturado para cada cliente
adaptado ao contexto do seu local de trabalho. Durante esta experiência verificou-se uma
grande cooperação entre todas as partes envolvidas, que se revelaram atentas e
predispostas a solucionar todos os problemas que foram surgindo, procedendo às
necessárias adaptações sempre que necessário.

O grupo piloto foi constituído por 5 rapazes e 1 rapariga, com idades compreendidas entre
os 16 e os 22 anos, todos diagnosticados com PEA. Dois dos elementos deste grupo
estavam integrados no Centro de Formação da APPACDM da Marinha Grande há,
respetivamente, 6 anos e 1 ano, e, foram diagnosticados imediatamente antes do inicio do
projeto. Era um grupo

muito heterogéneo em que cada um tinha características muito

próprias e diferentes necessidades e expetativas. Estes 6 elementos estiveram sempre
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juntos nas sessões teóricas e a heterogeneidade do grupo contribuiu para o bom
funcionamento do mesmo.

Durante as sessões individuais com cada cliente a equipa deu atenção às necessidades
individuais de cada um. O apoio individual teve, também, em consideração os resultados do
questionário “VrijBaanVragenlijst” (“Caminho para o emprego”), preenchido por cada cliente.
Este questionário ajudou a identificar as áreas mais problemáticas de cada um, áreas estas
que constituem obstáculos para a sua capacitação e possibilidade de ter maior controlo na
sua integração social e profissional. Desta forma, cada cliente pôde seguir o seu próprio
caminho, recebendo um apoio personalizado de acordo com as suas competências,
motivações e necessidades.

Como o Skills Lab é ajustável a cada cliente, a equipa portuguesa utilizou questionários
diferentes para identificar as necessidades dos clientes de forma a adaptar o Skills Lab às
mesmas.
-

Questionário Inicial para Clientes e Pais (ver anexo 4 e anexo 5, link para Skillsbox,
avaliação) para averiguar acerca das suas reais expetativas reais relativamente ao
projeto;

-

“VrijBaan questionnaire” (caminho para o emprego) (link em Skillsbox, avaliação)
para averiguar acerca do nível de capacitação dos clientes e áreas mais deficitárias;

-

Questionário Final para Clientes e Pais ( link em Skillsbox) para saber a sua opinião
acerca das sessões teóricas do programa: aspetos positivos e negativos e o que
deveria ser melhorado.

No final do programa, a equipa técnica da APPACDM da Marinha Grande concluiu que a
experiência que os clientes tiveram durante o projeto foi muito importante. O Skills Lab
contribuiu, de facto, para que houvesse uma mudança positiva na sua vida. Todos os
clientes passaram por experiências de trabalho satisfatórias que lhes provaram que tinham
capacidade para realizar tarefas de forma satisfatória e interagir com os outros de forma
positiva. Uma vez terminado o Projeto, irão continuar a ter apoio de forma a serem
encaminhados; desta forma podem vir a ser integrados num Centro de Formação, podem
encontrar um emprego ou trabalhar em regime de voluntariado.
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5.2 Grupo Piloto na Bélgica

O programa está dividido

em duas fases. A primeira fase tem uma duração de

semanas durante as quais os clientes

ocupam várias horas

sete

participando em diversos

workshops em grupo .Os temas destes workshops incluem: conhecerem-se uns aos outros,
sonhos e interesses, o que é o trabalho?, PEA e trabalho, candidatar-se a um emprego/
entrevista de emprego, competências sociais e de comunicação, gestão do stress e do
tempo. Na sessão “competências sociais e de comunicação”, por exemplo, os participantes
aprenderam a apresentarem-se aos colegas.

São utilizadas diferentes metodologias e materiais, tal como exercícios escritos,
brainstorming em grupo, discussão em grupo, fragmentos de vídeos, trabalhos de casa,
entrevistas com empregadores, jogos de tabuleiro, fotografias para reconhecimento da
cidade de Mechelen e trabalho na Biblioteca Skills Lab (biblioteca organizada pelos clientes,
onde podem treinar as suas competências). Para a realização destes workshops, contamos
com três monitores, de acordo com os seus conhecimentos específicos e experiência.

Após esta primeira fase, os monitores avaliam os pontos fortes e necessidades do cliente e
elaboram um plano individual de orientação, para a fase 2, baseado nas observações
realizadas na fase 1 e em conversas com os clientes, com os profissionais e com pessoas
da sua rede de suporte.

Na fase 2 (duração de 6 meses), os participantes recebem orientação e aconselhamento
individual, dependendo dos seus pontos fortes e necessidades. Este apoio pode incluir
várias atividades: estágios para experiência em local de trabalho/ descobrir competências e
interesses em determinado emprego, apoio na candidatura a um emprego/ mediação com
empregadores, job coaching no emprego, contactos com outras organizações / profissionais
para apoio em diversas áreas (formação, emprego, atividades de tempo livre), apoio às
pessoas diretamente relacionadas com o cliente na sua vida particular (rede pessoal de
suporte),…No final, o cliente é encaminhado para o serviço de apoio mais adequado ou
apoiado no emprego, caso tenha encontrado trabalho.

O Skills Lab é desenvolvido num ambiente adequado a pessoas com PEA, ou seja, num
ambiente tranquilo com poucos estímulos sensoriais, materiais de trabalho rotulados, visão
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geral dos workshops na parede, sala para intervalo, jardim exterior se necessário… O
mesmo acontece com os materiais utilizados: no início dos workshops existe um documento
escrito sobre o mesmo e que é discutido com os participantes, as questões abertas nos
questionários são limitadas,…Além disso, existe uma sala com adaptações individuais: por
exemplo, preparação de exercícios em casa, para “andar à volta”, se necessário,…

Mais informação acerca do projeto: www.SkillsLab4ASD.eu
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