Manual:
Inicie o seu próprio Skills Lab em 8 passos

Este manual é um guia para profissionais que queiram pôr em prática um Skills Lab.
O Skills lab enfatiza a necessidade de aumentar as oportunidades de emprego para as pessoas
com PEA, ajudando-as a desenvolver as competências necessárias para encontrar e assegurar
um emprego, com sucesso. Nós nos concentramos principalmente em seus pontos fortes,
necessidades de apoio e áreas a desenvolver.
É constituído por oito passos fundamentais, baseados na experiência dos parceiros que
desenvolveram o Skills Lab em diferentes contextos. Passo a passo, o conceito do Skills Lab
torna-se mais concreto e moldado ao contexto onde o profissional está a trabalhar e às
necessidades dos seus/suas clientes com PEA.
Quer apoiar ou iniciar o seu “Skills Lab”? Basta seguir estes 8 passos simples.

1. Identificar o que faz
Identificação das barreiras e causa do fosso entre desemprego e trabalho. É útil para manter
uma visão geral e explorar as diferentes razões para que isto.
Podemos utilizar as seguintes questões para iniciar esta reflexão:
1. Competências do cliente
A. Quais são as necessidades do cliente?
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2.

3.

4.

5.

B. Quais as competências relacionadas com o trabalho que necessitam de ser
desenvolvidas?
Mercado de trabalho
A. O que é que o Mercado de trabalho tem para oferecer?
B. É um trabalho pago ou voluntário?
C. O que é apropriado/ realista para o cliente?
Serviços de apoio existentes
A. Quais as organizações que dão apoio às pessoas com PEA na sua procura de
trabalho?
B. O cliente tem conhecimento destes serviços?
C. Serão estes serviços adequados às pessoas com autismo?
D. Haverá falta de apoio em determinadas áreas?
A nossa própria organização
A. Será o serviço que prestamos adequado às necessidades do cliente?
B. Quais os pontos fracos?
Empregadores
A. Estarão os empregadores conscientes do que é o Autismo?
B. Quais as necessidades dos empregadores?
C. Qual o tipo de apoio que esperam receber ao empregarem uma pessoa com PEA?

RESULTADO : um conhecimento claro das barreiras face ao emprego enfrentadas pelas
pessoas com PEA. Uma vez identificadas as barreiras, o próximo passo é decidir onde quer
criar o Skills Lab, que será específico para o seu contexto.

2. Definir o objetivo do seu Skills Lab
Quando puser em prática o seu Skills Lab, tenha em consideração que o objetivo tem de estar
em consonância com o conceito do Skills Lab. O Skills Lab funcionará como uma ponte entre
pessoas com PEA desempregadas e os apoios existentes de formação e emprego.
É importante ter a certeza que os seus objetivos são SMART (específicos, mensuráveis,
atingíveis, realísticos e temporizáveis).


Específicos (Specific):Nesta fase terá de decidir como irá criar “a ponte” e qual o
objetivo do seu Skills Lab. É possível que ache necessário criar vários Skills lab, no
entanto, o caminho mais efetivo é focar-se num. As questões seguintes podem ajudá-lo
a tomar uma decisão:
 Como quer pretende preencher “o fosso” entre emprego e desemprego?
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O que quer alcançar?
Mensuráveis:
 Quantitativo: Deverá ser possível medir a diferença entre o “antes” da
intervenção e o “depois” da intervenção
 Qualitativo: Resultados paralelos (ex. melhoria na autoconfiança, competências
no trabalho tais como comunicação e interação social)
Atingíveis:
 A participação do seu cliente não deve ser imposta.
 A PEA pertence a um espetro de perturbações, todos os indivíduos são diferentes,
assim como os contextose.
 Cada cliente irá ter necessidades, interesses e motivações diferentes.
Realistas:
 O Skills Lab deve adaptar-se a cada cliente e às suas necessidades individuais,
tendo em consideração as oportunidades de trabalho existentes.
 As expetativas devem ser claras e realistas (clientes, profissionais e
empregadores).
Temporizável:
 O programa do Skills Lab tem de ser limitado no tempo, com uma data clara de
início e fim.
 O programa tem de ser bem estruturado e avaliado regularmente ao londo do
projeto.

RESULTADO: SMART-descrição do objetivo

3. Quais os recursos disponíveis?
Before you set up a Skills Lab, you need to explore the available resources.


Que tipo de recursos são necessários?
1. Financeiros: custos com pessoal e com material.
2. Conhecimento: Um Skills Lab deve ser organizado por profissionais formados,
com conhecimento sobre PEA, life course model, métodos e instrumentos e com
o mercado de trabalhot.
3. Logísticos: local/salas (para sessões individuais e de grupo), acesso a
computadores e leitor de DVD, se necessário.
4. Empregadores para experiência em Local de Trabalho: Se estamos a orientar o
cliente para o trabalho, é importante encontrar e manter um local adequado para
uma experiência de trabalho, que corresponda aos seus interesses e capacidadest.
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Onde poderá encontrar os recursos necessárioss?
1. Dentro da sua própria organizaçãon.
2. Estabelecendo parcerias para partilha de conhecimento e experiência, recursos
logísticos, recursos financeiros,… Se pretender trabalhar com outras
organizações: é necessário que o processo seja feito com algum cuidado. A
transição de uma organização para outra, nas pessoas com PEA, pode causar
muita ansiedade.

RESULTADO: análise dos recursos disponíveis e necessários, e definição das ações
possíveis de realizar para conseguir esses recursos.

4. Quais os métodos/ instrumentos que irá
utilizar?
O Skills Lab deve ser adaptável e flexível. Consiste numa combinação de sessões de
grupo/workshops, sessões individuais e experiência em local de trabalho.
Atualmente, já existe muita informação disponível que os profissionais podem consultar. No
website nós fizemos uma compilação dos diferentes instrumentos utilizados nos quatro grupos
piloto. Queremos realçar que esta lista não é limitada, mas é um bom ponto de partida de
estiver à procura de materials.
Cada instrumento tem a sua descrição e um exemplo. Veja Skillsbox Assesment, Training ou
Coaching on the job.

5. Como criar um ambiente “amigável” para
pessoas com autismo/ adaptações razoáveis?
As pessoas com PEA necessitam, tanto quanto possível, de clareza e previsibilidade pois o
ambiente pode parecer-lhes caótico e não estruturado. Devem ser realizadas adaptações
razoáveis para os clientes com PEA, na sua organização e também em organizações externas e
empresas que o cliente possa visitar.


Alguns princípios ao criar um ambiente “amigável”:
1. Use comunicação clara – instruções, contratos ou pedidos
2. Seja claro relativamente aos Planos e ao tempo – ex. Usando horários,
esquemas,…
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3. Estruture o ambiente
4. Informe atempadamente sobre qualquer alteração
5. Dê feedback de forma honesta e regular – ex. sobre comportamento inadequado
Para mais informação, click em dicas e truques (precisa ser desenvolvida)


Para além destes princípios gerais, no Skills Lab fizemos outras adaptações:
1. Informação escrita
2. Reduzimos os estímulos sensoriais
3. Grupos de trabalho pequenos (máximo de 6 pessoas))
4. Possibilidade de haver sessões de um para um
5. Expetativas e limites definidos no início do programa
6. Regras claras e escritas, bem como acordos definidos no início do programa
7. Adaptações individuais baseadas nas necessidades de cada cliente

RESULTADO: ambiente “amigável”

6. Como selecionar/recrutar os participantes?
O conceito Skills Lab é muito flexível, constituindo uma ponte entre pessoas com PEA e
qualquer organização existente que promova oportunidades de apoio, orientação, formação e
emprego. A forma como você interpreta o Skills Lab, determina o perfil dos participantes que
quer incluir no seu Skills Lab e onde e como vai recrutá-los.
O primeiro passo é avaliar acerca da necessidade do Skills Lab. Existe uma lista de espera de
clientes para o seu serviço ou que já estejam a ser apoiados por si? Existe outra organização
especializada no apoio a pessoas com incapacidades com clientes que possam beneficiar do
Skills Lab?
Durante os projetos piloto, as organizações parceiras do projeto Skills Lab sentiram que havia
muita necessidade deste um projeto e, em alguns casos, chegaram a ter de recusar alguns
clientes.
RESULTADO: e a lista dos seus participantes
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7. Timing
O Skills Lab é um conceito flexível e adaptável, este fato deve ser tido em consideração
quando definir o programa. Isto significa que as pessoas que irão gerir o Skills Lab
necessitam de ser flexíveis na sua disponibilidade. A adaptação às necessidades do cliente e a
situações de mudança é muito importantet.
Pôr em prática um Skills Lab exige um grande investimento – especialmente da primeira vez
– mas merece a pena!




Ao estruturar / programar o Skills Lab tenha em consideração os seguintes pontos:
1. Preparação do programa
2. Sessões de grupo
3. Sessões individuais (o horário deve prever tempo disponível para estas sessões, a
utilizar quando necessário)
4. Estar preparado para ajustar o programa ao longo do tempo, se necessário
5. Anotar observações e interpretá-las
6. Seleção dos participantes
7. Contactos com outras pessoas relevantes
8. Reuniões de grupo
9. Procura de locais de trabalho
10. Durante o periodo em que o cliente está em local de trabalho: disponibilidade
para ajudar: por telefone, visitas.
Horário das sessões de grupo:
1. Mais de 3 vezes por semana – meio dia- durante um período a determinar, que
poderá necessitar de ser ajustado
2. Antes de iniciar, é aconselhável um “período de receção”, com vista a
proporcionar aos clientes tempo para relaxar antes do começo das sessões
3. Assegure-se de que os participantes têm intervalos suficientes, para que possam
processar a informação e ter contacto informal com os outros (esta altura pode
constituir uma boa oportunidade para um momento de observação)

RESULTADO: horário claro com um resumo do total de horas que a equipa responsável
necessita de dispender
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8. Como avaliar o seu Skills lab?


Estabeleça um critério de avaliação




Ver: Passo 2, os critérios qualitativos e quantitativos devem ser mensuráveis
Todas as partes devem estar envolvidas nesta avaliação.




A prioridade são os clientes. No nosso Skills Lab desenvolvemos vários tipos de
avaliações. Ex.
 Questionário (+discussão) No início e no fim do Skills Lab, para encontrar
melhorias/ desenvolvimentos
 Breve revisão e /ou discussão após cada workshop
Poderá, também, formar um grupo de partes interessadas, com representantes de
diferentes organizações que terão a sua própria perspetiva do Skills Lab: ex. área da
educação, organizações parceiras e/ou empregadores.

RESULTADO: uma lista com os critérios de avaliação e um plano de implementação da
avaliação (incluindo todas as partes envolvidas)

www.SkillsLabforASD.eu
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