O que é o projeto IMAS – Melhorando a Assistência
em Contextos de Educação Inclusiva?
O projeto IMAS é um projeto Erasmus+ que tem como finalidade estabelecer
uma estrutura comum para análise do trabalho, carreira e condições de apoio
e aprendizagem continua de assistentes operacionais destinados/as a pessoas
com deficiência na Europa. O projeto trabalhará também em orientações para
o desenvolvimento futuro destes serviços. O objetivo é que os assistentes
operacionais que trabalham com pessoas com deficiência e/ou necessidades
especiais estejam capacitados para apoiar crianças e jovens com necessidades
especiais no exercício dos seus Direitos, tal como consagrados na Convenção das
Nações Unidas dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
www.easpd.eu/en/content/imas

Período do projeto:

O projeto IMAS decorre entre
1 de Novembro de 2016 e
31 de Outubro de 2017.

Principais atividades do projeto:

Descrição do estado atual dos
sistemas de serviços de assistência
a alunos com necessidades
especiais nos vários países
parceiros.
Desenvolvimento de uma descrição
universal do desempenho dos
serviços de assistentes operacionais
destinados a alunos com
necessidades especiais, adaptado à
situação dos países parceiros.
Conceção de uma formação
dirigida a assistentes operacionais
que trabalham com alunos com
necessidades especiais.
Implementação de uma formação
com a duração de cinco dias,
com a participação de assistentes
operacionais de alunos com
necessidades especiais de cada
país parceiro.
Realização de assembleias e
debates com peritos e partes
interessadas de cada país parceiro.
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Dimensões estudadas:

Sistemas para suporte de educação e desenvolvimento de crianças
Geral
Estrutura de
Financiamento dos
Serviços

Grupo-alvo dos/
as Assistentes
Operacionais

Colaboração dos/as
Assistentes com outros
profissionais

Organização/
Administração dos
Serviços

Requisitos para
Qualificação

Estatuto Legal

Acesso a Informação

Hierarquia

Desenvolvimento
Professional

Estabilidade profissional
e progressão na carreira/
Perfil da força de trabalho

Quem financia os serviços dos/as
assistentes operacionais?

Quem disponibiliza o serviço?

Com quem trabalham estes
profissionais?

Quais são os requisitos oficiais
para trabalhar como assistente
operacional?

Como é a colaboração com docentes,
pais e técnicos especialistas?
Que leis afetam a
intervenção do/a assistente
operacional?

Tarefas
Objetivos e Tarefas dos/as
Assistentes Operacionais

O que é suposto fazer um/a assistente
opracional? O fazem efetivamente os/
as assistentes operacionais?

A que informação têm acesso
estes profissionais?

Quem é o superior hierárquico?

Situação Profissional
Estatuto e
Responsabilidades nos
Sistemas de Educação
Quais são os papéis e
responsabilidades formais e
informais dos/as assistentes
operacionais?

Existe possibilidade de
progressão de carreira? Qual
é o tipo de suporte dados aos
acidentes face a diferentes
desafios?

Qual é o perfil dos/as assistentes
operacionais?
Qual a sua situação contractual?

Parceiros do Projeto
Coordenador: Chance B Group é
uma organização prestadora de
serviços na região Este da Styria
na Áustria. Para a população de
cerca de 270.000 habitantes desta região, a Chance B
group disponibiliza serviços de apoio à inclusão social para
pessoais com quaçquer tipo de necessidades especiais.
Website: www.chanceb.at/ Tel: +43(0)31124911 Email:
Michael.Longhino@chanceb.at
Vision, agência para o
desenvolvimento, é uma entidade
legal sem fins lucrativos com
atividades para benefício público. É uma organização
especializada em serviços nas áreas do desenvolvimento
social e cultural. Website: www.vision-bg.com/ Tel: +359
The Centre for Studies on Inclusive
Education (CSIE) é uma organização sem
fins lucrativos inglesa, fundada em 1982, que
opera no sentido de promover a igualdade e
eliminar a discriminação na educação. CSIE
produz um variado conjunto de recursos
e disponibiliza formação e consultoria a nível nacional e
internacional. Website: www.csie.org.uk/about/
Tel: +44 (0)117 353 3150

The European Association of Service
providers for Persons with Disabilities
é uma organização sem fins lucrativos,
correspondendo a uma confederação
europeia, fundada em 1996, que
representa atualmente mais de 12.000 serviços
sociais e de saúde destinados a pessoas com deficiência.
Website: www.easpd.eu/ Tel: +32(0)22337720
TENENET o.z. foi fundada como centro
para aconselhamento social e psicológico
com uma equipa de profissionais incluindo
psicólogos, psicoterapeutas, técnicos de
serviço social e profissionais de apoio a
jovens, ajudando pessoas com deficiência,
crianças com necessidades sociais e jovens
com problemas de comportamento.
Website: www.tenenet.sk/ Tel: +421 907 154 601
A ARCIL disponibiliza diversos serviços
de habilitação e reabilitação destinados a
crianças, jovens e adultos com deficiência
ou outras necessidades especiais, na
região Centro de Portugal. Website:
www.arcil.org Tel: +351 239 990 300
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