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INFORMAÇÃO

N°20/2009/DTRlNR
Data: 21/12/2009

Para: Conselho Directivo
ASSUNTO:

Orientação técnica n02/2009/DTRlNR

Vida-Emprego

- Linhas Orientadoras

para o Programa

(PVE) e para o acesso a outras medidas de emprego e formação

Considerando que:
1. A definição e consensualização
uma estratégia

fundamental

de guidelines para a intervenção em reinserção constitui

na concretização

missão da Reinserção e, consequentemente,

dos objectivos

e atribuições

da área de

na melhoria contínua dos serviços prestados

aos utentes que procuram o IDT, I.P;

2. O Programa Vida Emprego (PVE) modificou a sua configuração

e o IDT, I.P. assumiu

funções no âmbito da mediação para a formação e o emprego;

3. O PASITform não respondeu a um dos objectivos para que foi criado "facilitar o acesso

à

formação profissional de utentes em processo de reinserção";

4. Na reunião
Regionais

nacional

realizada

dos dois institutos,

em

16-07 -2009,

a Coordenação

com a presença

propostas vertidas na orientação técnica em anexo;
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5. A orientação técnica em anexo pretende apoiar a intervenção dos técnicos de reinserção
no âmbito do Programa Vida Emprego e das medidas activas de emprego e formação do
IEFP, I.P., rentabilizando os recursos disponíveis;

6. O esforço de rentabilização

do Programa que se propõe neste documento

exigirá uma

melhor articulação entre serviços regionais e locais do IDT, I.P. e do IEFP, I.P. e pressupõe
a definição de circuitos de articulação entre os serviços regionais e locais;

7. A articulação
práticas

efectiva entre os serviços, públicos e privados, através da adopção

sistemáticas

envolvimento
metodologia

de resposta

integrada

aos

utentes

em reinserção,

por via do

dos diversos actores implicados nestes processos e da construção
de intervenção

específica

eficaz e eficiente às necessidades

de

de uma

para este público, pode responder de forma mais

identificadas

dos utentes do IDT, I.P. e das entidades

privadas;

8. O IDT, I.P. enquanto

serviço

de referência

na área uso e abuso

de substâncias

psicoactivas, compete-lhe ser o motor da mobilidade dos sistemas sociais de forma a melhor
responder às pessoas com dificuldades no âmbito da reinserção social;

Coloca-se

à consideração

superior

a aprovação

e divulgação

da Orientação

n02/2009/DTR/NR.
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ORIENTAÇÃO

LINHAS ORIENTADORAS

T~CNICA NOV2009/DTRlNR

PARA O PROGRAMA

A OUTRAS

MEDIDAS

VIDA-EMPREGO

DE EMPREGO

(PVE) E PARA O ACESSO

E FORMAÇÃO

Com base na experiência adquirida em dez anos de implementação do PVE, e tendo em conta
a actual configuração do Programa, em que o 10T, I.P. assume as funções até há pouco tempo
atribuídas aos mediadores para a formação e emprego, importa imprimir uma dinâmica ao Programa Vida Emprego que potencie este recurso de inserção socioprofissional,

considerado

como uma boa prática e uma mais valia nos processos de inserção.

Face ao novo enquadramento e no âmbito das responsabilidades que estão acometidas ao 10T,
I.P. na gestão conjunta do Programa, pretende-se clarificar qual o papel das diferentes estruturas do 10T, I.P. na implementação do mesmo.

Numa fase em que a internalização da função mediação para a formação e emprego está já
efectuada na grande maioria dos serviços do 10T, I.P., fazendo parte integrante das funções
das equipas de reinserção dos CRI e comunidades terapêuticas, compete-nos consolidar os
mecanismos inerentes ao desenvolvimento da função, promover a articulação interinstitucional,
garantir e dinamizar uma rede de mediação abrangente, contribuindo deste modo para a melhoria continua dos serviços prestados neste domínio.

Pretende-se com esta orientação técnica clarificar as atribuições e competências dos serviços
do 10T, I.P. e tornar mais eficaz e estrutural o objectivo último do Programa: potenciar a inserção social e profissional de toxicodependentes em processo de reinserção.

1. Rede

de Mediação

No sentido de assegurar a universalidade da prestação deste serviço a todos aqueles que dele
necessitam e possuam perfil para o efeito, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros,
23-11-2009

deverá ser garantido pelo 10T, I.P. e pelas entidades privadas de tratamento e reinserção, o fun-

Placa de Alvalade. n'. 7, 5° a 12".• 1700-036 LISBOA. Telf. 00351211119000.

E·Mail: idt@idt.min-saude.pt.

Site: www.idt.pt

cionamento de uma rede de mediação a nível nacional que, em permanente articulação com o
IEFP, I.P. e com as entidades que operam na área da formação e emprego, torne acessíveis às
pessoas em processo de reabilitação, e que obedeçam aos requisitos do Programa, em tempo
útil, as respostas disponíveis.

1.1 Entidades privadas de tratamento e reinserção reconhecidas pelo IDT, I.P.
Para além do IDT, I.P., existem outras entidades que dispõem de respostas na área da reinserção, nomeadamente:
*

As entidades privadas licenciadas/convencionadas

pelo IDT, I.P;

*

As entidades privadas que desenvolvem projectos de reinserção, financiados pelo
IDT,I.P.;

É desejável que as entidades privadas integrem nas competências das respectivas equipas funções de acompanhamento do processo de mediação para a formação e o emprego. Para este
efeito, cabe às Delegações Regionais garantir as condições necessárias que facilitem a internalização da função de mediação, para que estas entidades constituam um efectivo reforço do
contingente de intervenção neste âmbito. Para este efeito, a realização de acções de formação
sobre o funcionamento do Programa e de reuniões para definição de circuitos e procedimentos
de articulação com as entidades privadas, afiguram-se como fundamentais.

Pretende-se assim, potenciar e rentabilizar o financiamento das entidades que operam neste
domínio, as quais, desejavelmente, devem ter acesso aos recursos disponíveis e, neste caso
específico do PVE, sob a coordenação do IDT, I.P., poder desenvolver a sua intervenção com
autonomia e liberdade técnica. Pretende-se com esta dimensão de articulação sistemática proporcionar intervenções integradas e complementares, prevenir a duplicação de respostas e o
desperdício de recursos. Assim, a Delegação Regional tem a responsabilidade

implicar as enti-

dades que internalizaram a função de mediação, também para efeitos de planeamento, monitorização e avaliação do PVE .

Apenas nos casos em que as entidades não procedam à internalização da função, o encaminhamento do(s) utente(s) destas entidades para o Programa através do CRI se afigura como
uma possibilidade. Nestes casos, compete à equipa de reinserção do CRI fazer o acompanhamento, no âmbito do plano individual de inserção contratualizado com o utente.

Em suma, tendo em vista a complementaridade das respostas e no sentido de evitar o aumento
do volume de trabalho das equipas de reinserção dos CRI, deverá promover-se a ínternalização
da função nas entidades privadas, criando assim condições para que estas efectuem a media2

Para a prossecução destes objectivos, as delegações regionais devem:
1.

Identificar as entidades privadas que operam na área das dependências, com possibilidade de assegurar as funções inerentes à mediação;

2.

Apoiar as entidades privadas no processo de internalização das funções de mediação;

3.

Organizar um plano de formação regional, em conjunto com o IEFP, I.P., dirigido
aos técnicos das entidades privadas;

4.

Implicar as entidades privadas no planeamento, monitorização e avaliação do Programa, a nível regional.

2. Articulação interinstitucional
A configuração do Programa Vida Emprego assenta no paradigma das respostas integradas e da
articulação de serviços. Importa que o IDT, I.P. desenvolva um papel activo na dinâmica desta resposta, garantindo condições para a eficácia e eficiência no funcionamento deste recurso, assim
como a sua continuidade.

A criação e consolidação de canais de comunicação e de articulação entre os serviços dos dois
institutos, pode representar uma mais valia para o bom funcionamento do Programa, assim como
para o acesso dos utentes a outras respostas e medidas que o IEFP tem disponíveis para os
públicos que serve. A construção e desenvolvimento de uma metodologia de intervenção específica, por via de uma maior cooperação entre os serviços de tratamento e reinserção e os serviços
do IEFP, I.P em geral, e os centros de emprego em particular, pode representar uma estratégia
que venha a colmatar a lacuna identificada em sede de Relatório de Actividades de 2008 e de
Relatório da Monitorização das Actividades de Reinserção de 2008, concretamente no que respeita à falta de respostas no âmbito da formação profissional.

2.1 Ao nível Regional
Com o objectivo de garantir a paridade interinstitucional na gestão a nível regional e para que o
IDT, I.P. tenha um papel activo na dinâmica do Programa, importa fomentar a articulação entre os
responsáveis regionais dos dois Institutos. O planeamento, a monitorização e a avaliação devem
ser elaborados de forma integrada pelas duas estruturas, assim como a implementação. O apoio
conjunto e simultâneo às sinergias e à intervenção local assume um carácter primordial, no sentido de ultrapassar obstáculos e promover a articulação entre os técnicos dos serviços envolvidos,
competindo ao IDT, I.P. a componente técnica da especificidade da intervenção em dependências.
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Para a prossecução destes objectivos as delegações regionais do IDT, I.P. devem:
1.

Identificar as dificuldades sentidas no processo de medíação, equacionando as
soluções que permitam a sua superação, promovendo reuniões de articulação
interinstitucional;

2.

Elaborar os planos e relatórios de actividade regionais, anuais;

3.

Acompanhar a execução do programa a nível regional fornecendo, periodicamente ou sempre que solicitada, informação ao Secretariado Técnico ou à Coordenação Nacional;

4.

Incentivar a implementação de mecanismos, instrumentos e procedimentos de
articulação entre os serviços do IDT, I.P., e os financiados, e os serviços regionais do PVE do IEFP (agencias regionais) e os centros de emprego;

5.

Avaliar a implementação do Programa na região.

2.2 Ao nível Local
A intervenção a desenvolver com os utentes deve ser precedida do estabelecimento e desenvolvimento de parcerias, potenciando a prestação de serviços integrados de qualidade, rentabilizando
os recursos disponíveis e prevenindo a duplicação de respostas.

Assim, no que respeita à área da formação e do emprego e da articulação institucional, que deve
configurar o pano de fundo de toda a intervenção, devem ser criados mecanismos de comunicação regular entre os técnicos dos dois institutos, que permitam um conhecimento aprofundado e
actualizado das respostas disponíveis, das especificidades da população alvo em questão, das
dinâmicas das próprias instituições e do ensaio de respostas em sintonia institucional.

Sugere-se assim a criação de procedimentos e circuitos de articulação entre os serviços, a nível
local, através da definição conjunta de canais de comunicação, de mecanismos de acompanhamento e de avaliação, que proporcionem uma efectiva resposta integrada.

Considerando que nem todos os serviços se organizam de forma idêntica e que existem especificidades ao nível local, será útil que estes circuitos sejam definidos caso a caso, ou seja, cada equipa de reinserção deve, em conjunto com os serviços do IEFP, I.P., definir mecanismos de encaminhamento, acompanhamento, assim como instrumentos de avaliação e canais de comunicação
adequados.
Não obstante as especificidades locais, podemos desde já elencar alguns princípios orientadores
que devem estar na base da articulação local.
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2.2.1 Circuitos básicos para a articulação local

Na contratualização dos planos individuais de inserção, por norma, são previstos objectivos no
domínio da formação profissional e do emprego. O técnico de reinserção deverá articular directamente com o centro de emprego, da respectiva área geográfica de intervenção, no sentido de despoletar o acesso aos programas e medidas activas de emprego e formação, ou junto da respectiva
Agência RegionallDelegação Regional do IEFP. I.P., quando a opção se direccionar para as medidas específicas do PVE. Pois, e em sintonia com a Resolução do Conselho de Ministros n.o
136/98, de 4 de Dezembro - a dinamização e recurso primordial da aplicação dos programas

e

medidas activas de emprego

e

criadas medidas especificas para
utentes com características

formação gerais, ainda que em simultâneo tenham sido

o apoio à inserção socioprofissional, para um universo de

e perfil muito particulares - deve favorecer-se a integração no

leque de respostas criadas para públicos em desvantagem face ao mercado de trabalho, ou seja
no âmbito das medidas activas de emprego e formação.

Face ao exposto, da construção do plano de individual de inserção pode resultar a opção por:

a) Medidas específicas do PVE. Estas medidas constituem-se como medidas de discriminação positiva dirigidas a um público-alvo com características particulares de historial de uso e
abuso de substâncias psicoactivas que não consegue por outras vias aceder a um emprego, e exigem o reforço da intervenção, assegurada através de estratégias de mediação. Neste sentido, os
técnicos das equipas de reinserção articulam com a Agência Regional/Delegação

Regional do

IEFP, I.P. e directamente com as entidades empregadoras, para avaliar das ofertas de emprego e
da possibilidade de as mesmas serem preenchidas pelos potenciais beneficiá rios.

Posteriormente, na presença de uma proposta concreta articulam com as Agências Regionais!
Delegações Regionais do IEFP, I.P. da respectiva área para instrução do processo de candidatura. Esta proposta pressupõe a existência de uma declaração que ateste que o utente está em condições de assumir responsabilidades profissionais. Esta avaliação, clínica e social, deverá versar
entre outros aspectos sobre:
•

Estabilização dos consumos;

•

Condições pessoais e sócio familiares;

•

Competências pessoais e sociais para a integração;

Esta declaração deverá ser emitida pelo técnico responsável pelo acompanhamento

social do

utente, após análise do caso em equipa multidisciplinar.

Nem todos os públicos abrangidos pelo IDT, I.P. apresentam condições para beneficiar do apoio
de uma medida específica. Assim, e considerando que estas medidas pressupõem a criação de
uma clara situação de discriminação positiva, devem ser accionadas apenas para aqueles utentes
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que apresentam uma maior vulnerabilidade face à inserção no mercado de trabalho, associada a
situações de exclusão e estigmatização social.

Em situações de excepção, devidamente fundamentadas, considera-se que o facto de um utente
já ter beneficiado de uma ou mais medidas específicas do PVE, e por alguma razão ter desistido e
abandonado o Programa, com ou sem recaída, não deve ser, por si só, motivo de indeferimento
de um novo pedido. Se o utente apresentar, à data da avaliação, condições para a inserção numa
medida específica do PVE, não lhe deve ser vedada a possibilidade de apoio tendo em conta um
percurso de inserção anterior, independentemente de ter sido ou não bem sucedido.

b) Medidas activas de emprego e formação. Quando a opção prevista em plano individual de inserção (PII) passa por medidas activas de formação e emprego, caso se revele necessário e o utente o deseje, deverá proceder-se em estreita articulação com o técnico do IEFP, I.P., à
respectiva inscrição no centro de emprego, iniciando-se o processo articulado que dará lugar ao
Plano Pessoal de Emprego. Todo o processo subsequente deverá ser acompanhado pelo técnico
de reinserção, em articulação com o(s) técnico(s) do IEFP,I.P. Este procedimento só é viável no
quadro de um trabalho prévio de criação de mecanismos e circuitos de articulação, a nível local,
acima referidos.

Compete aos técnicos das equipas de reinserção, enquadrados por uma atitude proactiva e pelo
prévio estabelecimento de procedimentos conjuntos, colaborar activamente com os técnicos dos
centros de emprego, nomeadamente no que respeita ao encaminhamento para respostas de qualificação profissional e emprego. Neste sentido e após definição, negociação e contratualização do
PII e da preparação e motivação dos utentes para o processo de qualificação e/ou inserção profissional, compete às equipas de reinserção:
1.

Articular com os centros de emprego, visando a inscrição dos candidatos e prestando toda a informação considerada necessária e relevante para a elaboração dos
planos pessoais de emprego (PPE);

2.

Assegurar a colaboração com os centros de emprego no processo de negociação
com as entidades empregadoras, as entidades públicas e privadas que desenvolvam programas e medidas activas de formação e emprego que possam vir a responder às necessidades dos destinatários;

3.

Realizar o acompanhamento individualizado dos destinatários e entidades, no quadro das acções previstas no respectivo PPE;

4.

Assegurar a colaboração com os centros de emprego no processo de avaliação
periódica dos PPE e respectiva adaptação dos objectivos e estratégias;

5.

Identificar os principais obstáculos à reinserção do utente, designadamente,

no

acesso à formação profissional e ao emprego, e na definição e concretização do
PPE, em articulação com os centros de emprego;
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6.

(ri'
Q.

Estimular o envolvimento e a participação activa das entidades empregadoras, das famílias e da comunidade;

7.

Realizar a identificação dos recursos comunitários existentes ao nível local que permitam a
facilitação dos processos de reinserção;

8.

Mobilizar os apoios complementares facilitadores do sucesso do percurso de inserção profissional;

9.

Colaborar em acções de sensibilização da opinião pública, das famílias, e das entidades
formadoras e empregadoras;

10.

Dinamização da intervenção numa lógica de rede, de modo a facilitar o encaminhamento
"de casos" e o aproveitamento de todas as sinergias comunitárias;

11.

Realizar avaliações periódicas aos planos individuais de inserção e respectiva adaptação
dos objectivos e estratégias, em articulação com outras entidades envolvidas no percurso
de inserção.

Assim, tendo por base os circuitos de articulação básicos propostos, devem promover-se a realização de
reuniões com os centros de emprego, no sentido de operacionalizar uma estratégia de articulação conjunta, que preveja modalidades de encaminhamento, acompanhamento e avaliação dos processos, nos
moldes acima propostos. Para tal, podem ser definidos instrumentos de encaminhamento (ex: fichas de
ligação) e outros documentos que permitam a avaliação conjunta da evolução dos percursos de inserção
dos indivíduos. Entende-se que esta dinâmica será tanto mais profícua quanto mais concertada ao nível
local, entre os serviços implicados.
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