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Projeto-piloto do IEFP envolve pessoas sem-abrigo do Porto

Mais de uma dezena de sem-abrigo do Porto participaram num projeto-piloto do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), com "resultados são animadores", tendo conseguido formação, contrato de trabalho, tratamento ou reabilitação.
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Os resultados do projeto-piloto do Curso de Competências para a Integração do IEFP vão ser apresentados no Porto, na próxima quarta-feira, durante o seminário "Vida Ativa ao Serviço das Pessoas Sem Abrigo",
mas à agência Lusa o delegado regional do Norte do IEFP, César Ferreira, considerou, em antecipação, que "os resultados são animadores".
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Quatro sem-abrigo foram integradas em processo de contrato de emprego de inserção, um foi integrado num contrato de trabalho, outro foi integrado num curso de educação e formação de adultos e um outro está
num processo de enriquecimento e valorização de certificação de competências, contou César Ferreira.

Há também três sem-abrigo integrados numa comunidade terapêutica para tratamento e outros dois que foram estão reencaminhadas para um centro de reabilitação profissional.

"Estas pessoas não tinham esperança nenhuma, estavam na rua", assumiu César Ferreira, considerando que o que este processo de formação piloto teve de inovador foi o facto de se utilizar o conceito de formação
profissional para tirar as pessoas da rua.

"A ideia não era formar para uma profissão, era que as pessoas utilizassem o conceito de formação profissional para as tirar da rua, da inatividade e sentirem-se úteis e elementos participativos na sociedade",
acrescentou César Ferreira.

Para conseguir dar esperança aos sem-abrigo os formadores trabalharam a "relação interpessoal das pessoas", a "comunicação e a "assertividade interpessoal", porque são pessoas que têm uma dificuldade muito
grande de conviver em grupo.

Também se trabalhou a organização pessoal e a gestão de tempo e a formação foi mais prática do que teórica, porque são pessoas que "têm dificuldade em estar oito horas fechados em salas de aula", justificou César
Ferreira.

Para o futuro, a delegação do Norte do IEFP quer iniciar "até quatro turmas em 2016", ou seja, se for possível o instituto quer quadruplicar este tipo de formação para pessoas sem-abrigo, adiantou à Lusa César
Ferreira.

A ideia é não ficar por aqui e, por isso, é que queremos fazer o seminário, que é para envolver a comunidade neste projeto, trazer mais empresas para este projeto, porque precisamos que as empresas depois deem
oportunidade dessas pessoas fazerem uma parte da formação prática em contexto de trabalho".

Este projeto de trabalho colaborativo, da cidade do Porto, agrega organizações públicas, privadas e voluntários, no sentido de identificar, avaliar, acompanhar e, sobretudo, promover a inserção laboral de pessoas em
situação de sem abrigo com perfil e/ou indicadores de empregabilidade.

O projeto-piloto insere-se na Plataforma+Emprego que está a ser desenvolvida no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção junto de Pessoas em situação de Sem Abrigo do Porto (NPISA).

No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, foi implementada, no Porto, uma rede interinstitucional, constituída por um partenariado de 69 organizações públicas e privadas, onde
se encontram o Instituto Emprego Formação Profissional, Instituto da Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Centro Comunitário São Cirilo, Cais, Welcome Home, Universidade Católica do Porto,
Randstad, ARS Norte e Divisão Intervenção dos Comportamentos e Dependências.
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