
O que é o EMISC? 

O Projecto EMISC (European Mentoring in Social Care) tem como objectivo ajudar a promover  no sector social uma mudan-

ça de atitude pela implementação sistematizada, em cada local de trabalho, do processo de MENTORIA. Poderá conferir 

reconhecimento formal a um papel que, muitas vezes, já é assumido por colaboradores mais experientes: prestam apoio e 

orientação aos membros mais recentes das equipas. Abre também caminho ao reconhecimento formal da aprendizagem e 

aquisição de competências dos cuidadores formais envolvidos enquanto mentores ou mentorados. 

O EMISC contribui para o desenvolvimento, a nível Europeu, de uma área de competências e qualificações e para a redu-

ção nas disparidades de resultados e conhecimentos que afectam, sobretudo, os candidatos mais desfavorecidos. O princi-

pal foco do projecto consiste na criação de um referencial comum para a formação dos cuidadores formais na Europa , pro-

curando que os serviços prestados sejam baseados nos princípios da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

da ONU e prestados por cuidadores que não só os compreendem, como também, actuam segundo estes mesmos princí-

pios. 

O projecto decorre da experiência deste consórcio com a anterior e bem-sucedida criação dos Princípios Básicos Europeus 

de Formação para a Prestação de Cuidados na Área Social – BESCLO (Basic Social Care Learning Outcomes), actualmente 

disponíveis em mais de 20 países da União Europeia através do Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados - ECC 

(European Care Certificate). Ligadas entre si, estas ferramentas (ECC e EMISC) darão aos prestadores de serviços na área 

social um suporte eficaz para a mudança de atitudes das suas equipas com vista a erradicar, para sempre, práticas de 

intervenção assentes no antigo modelo médico. 

Porque é o EMISC necessário? 

Como podem os prestadores de serviços sociais qualificar as suas equipas de forma participativa e significativa quando se 

confrontam com a falta de recursos para investir em formação contínua e, simultaneamente, enfrentam desafios quanto à 

adequação da formação inicial dos colaboradores, a qual é, muitas vezes, deficitária?  

A prática indica que nas equipas em que já se formaram os cuidadores para a adopção do modelo social de intervenção, 

existe também a necessidade de identificar uma maneira eficaz de promover e suportar essas mudanças quotidianamente 

e no seio das equipas. Constatou-se ser imprescindível apoiar, no decurso da prestação dos cuidados, a forma como as 

decisões/orientações quotidianas são implementadas e as interacções com as pessoas apoiadas se desenrolam. Fazendo 

parte do contexto, os mentores, podem exercer um enorme impacto ao explicar, orientar e demonstrar aos colegas como 

trabalhar de forma centrada na pessoa usando uma abordagem de direitos humanos. 

Quais são os produtos EMISC?  

 Referencial EMISC - Áreas Temáticas, Objectivos de Aprendizagem e Critérios de Avaliação; 

 Curso de Formação de Mentores; 

 Curso de Formação de Formadores Mentores; 

 Instrumento de Avaliação da Mentoria; 

 Guia do Instrumento de Avaliação da Mentoria; 

 Estudo Exploratório dos Processos de Certificação/Acreditação de Formação nos países parceiros, incluindo Recomen-

dações. 

 

Estes produtos, traduzidos e adaptados à realidade de cada país participante no projecto, são testados e aferidos ao longo 

de um processo de implementação sucessivo de 4 ciclos de mentoria em que existe sempre um grupo de controlo. Todos 

os participantes – cuidadores formais – são avaliados inicialmente e reavaliados no final dos ciclos. Participam ainda na 

formação para o Certificado de Cuidados Europeus (ECC). A análise dos resultados em cada ciclo procurará demonstrar o 

quão benéfica é a mentoria.  

Em cada país participante do EMISC, para além dos 4 ciclos de mentoria, são organizados também 2 eventos de dissemi-

nação onde os objetivos e resultados do projeto serão apresentados, discutidos e difundidos. O consórcio do projecto é 

composto por 10 parceiros de 7 países.  
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            SCT   (United Kingdom) 

           Social Care Training Ltd 

           www.sctltd.eu 

           EASPD   (Belgium) 

           European Association of Service providers for Persons with Disabilities 

           www.easpd.eu 

            Inproof   (Belgium) 

            international project office 

            www.inproof.eu 

             L.C. EDUCATIONAL LTD   (Cyprus) 

            www.lceducational.com 

       HiHF  (Hungary) 

       Hand in Hand Foundation 

       www.kezenfogva.hu 

       BDS   (Bulgaria) 

      Socialna asociacija Sv. Andrej Bulgaro-Germansko sdruzhenie s nestopanska cel 

      www.asociacija-sv-andrej.com 

          CUDV Draga  (Slovenia) 

         www.center-db.si 

         CECD MIRA SINTRA  (Portugal) 

         Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência                      

www.cecdmirasintra.org 

  Fundaţia Alpha Transilvană  (Romania)                                   

www.alphatransilvana.ro 

    Job-Link vzw  (Belgium) 

    www.job-link.be 

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas as 

opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feita 

 


