
  

 

      ais uma vez, encontramo-nos num período de 

confinamento, de reclusão e reflexão. Contudo, em 

nada isso altera os nossos propósitos enquanto 

organização social, quer no apoio ao nível dos 

públicos mais vulneráveis e desfavorecidos; quer 

no âmbino âmbito da prossecução dos objetivos definidos 

para cada uma das nossas respostas de intervenção. 

 São, de facto, tempos difíceis, mas é, precisamente, 

nestas condições adversas que encontramos força e 

energia para o desenvolvimento de novos desafios, 

de novos projetos.

 

  Assim, destaco a creche RUMO Kids, um 

protocolo de cooperação com o ISS que 

pretende dar resposta a crianças até 

aos 36 meses. Pretendemos, com esta 

nova valência, contribuir de forma 

decisiva para aquilo que é a tríade 

mais relevante na vida de uma 

criança: a componencriança: a componente familiar, 

educacional e social.





 No âmbito deste novo período de confinamento obrigatório devido ao agrava-

mento da situação pandémica, o IEFP determinou a suspensão de todas as atividades 

formativas presenciais. Atendendo às idiossincrasias da população com quem trabalha-

mos (pessoas com deficiência e/ou incapacidade), seguimos a orientação que ditou a al-

teração da calendarização prevista para as Ações de Formação (a decorrer e a iniciar) ao 

invés de avançarmos com a Formação à distância (síncrona ou assíncrona). 

 Assim, durante este interregno da Formação, a equipa FORMAR RUMO dedica-se: 

  - à elaboração do novo Plano de Alteração às candidaturas (previstas e em curso), enquadrando   
        as orientações da tutela;

  - a dar continuidade à reorganização de todos os Módulos das componentes Tecnológica e de In-
       tegração de todos os cursos de Formação Inicial que desenvolvemos (AFAC, Operador de Ar-
       mazém e Operador de Jardinagem), reformulando conteúdos, planos e apresentações, com base 
       na experiência prática de dinamização dos Módulos Formativos;

    - à construção dos referenciais do curso de Assistente Administrativo (Formação Inicial e For-
       mação Contínua) aprovados pela tutela;

  - à reorganização da componente tecnológica dos cursos de Formação Profissional contínua, de 
        acordo com a estrutura exigida pelo IEFP para cada curso desenvolvido (AFAC e O.A.).

  Procurando garantir a manutenção da ligação estabelecida e do acompanhamento aos 

nossos públicos durante este período de distanciamento físico, a equipa tem mantido o con-

tacto regular (chamada telefónica ou videochamada) com os/as formandos/as acompanha-

dos/as. Para além do determinante apoio pssicosocial ao/à formando/a, o/a técnico/a de 

referência procede também, em certos casos, ao levantamento de necessidades (incluindo 

questões de carência alimentar e/ou económica preocupante) encaminhando o/a forman-

do/a para as respostas adequadas.
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INTERRUPÇÃO DA FORMAÇÃO
E ATIVIDADE ATUAL DO PROJETO



 O ano de 2020 marcou o arranque do Projeto 

Social “Ser Casa Barreiro” - uma parceria 

Câmara Municipal do Barreiro; Centro Social 

Paroquial Padre Abílio Mendes e a RUMO. 

O Projeto é apoiado pelo Quadro Comunitário 

Portugal 2020.

EmEm funcionamento nas instalações do Centro Social, propôs-se à criação de ocupações di-

rigidas a pessoas em risco de ou já em situação de sem abrigo, tendo em vista a sua inte-

gração social e no mercado de trabalho.

O “Ser Casa Barreiro” tem como base uma equipa multidisciplinar composta por um coor-

denador e duas gestoras de caso (CMB), um técnico educador social e um assistente famil-

iar (RUMO). Esta equipa é responsável pela gestão de casos, pela dinamização de um gabi-

nete de apoio com várias atividades e pela implementação de um modelo de casas pri-

meiro com duas habitações (housing first), em articulação com o NPISA Barreiro.

Assim que se verificar o levantamento do Estado de Emergência, motivado pelo agravamento 

dos números da pandemia COVID-19 no nosso país, procederemos à abertura de um Centro 

de atividades diurnas, onde serão desenvolvidas atividades de apoio aos/às utentes previa-

mente encaminhados/as pelas diversas entidades, que visam a reinserção social e profis-

sional dos/as mesmos/as. Entretanto, continuamos a trabalhar no terreno no suporte às ne-

cessidades diárias dos/as utentes. Desde gestão diária habitacional, ao tratamento de pro-

cessos relacionados com documentos legais e encaminhamento para rendimento social de 

inserção, SEF e outros.

Durante a mais recente vaga de frio que se fez sentir, em parceria com os Bombeiros e a 

Proteção Cívil, transformámos o espaço do nosso futuro Centro de Atividades Diurnas em 

                                                                                                           Albergue Noturno, onde, 

                                                                                                           para além da dormida,     

                                                                                                           foram providenciados 

                                                                                                           apoios de vestuário e cal-

                                                                                                           çado. Durante as duas

                                                                                                           noites da ação foi garan-

                                                                                                           tido também um reforço

                                                                                                           alimentar para os utentes.
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  Em março de 2020, iniciámos o 1.º Estado de Emergência nacional com a convicção de 

que todos teríamos de nos adaptar a uma nova realidade para podermos sobreviver. Como 

funcionar nestas circunstâncias? Na RUMO optou-se, como em quase todo o globo, por 

seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, adotando medidas de prevenção 

da COVID-19 nos locais de trabalho, por forma a garantir a segurança e o bem-estar 

dos/as trabalhadores/as e a continuidade do trabalho com os/as utentes e a comunidade. 

FoiFoi isso que a Equipa de RSI procurou fazer, reinventando-se e redescobrindo novas ma-

neiras de acompanhar o cada vez maior número de famílias em situação de vulnerabilidade 

e desvantagem social, ultrapassando, assim, os desafios do primeiro confinamento geral 

e do regresso gradual ao terreno.

   Quando integrei a equipa, em 

outubro de 2020, vivia-se uma 

nova esperança. Esperávamos 

regressar aos atendimentos presen-

ciais. Esperávamos retomar as 

reuniões presenciais com os/as 

parceiros/as. Esperávamos retomar 

as visitas domiciliárias de rotina. 

Esperávamos seguir em frente e não 

olhar para trás. O sol brilhava e, como

numa primavenuma primavera tardia (munidos com 

máscaras, álcool gel, e separadores 

acrílicos), saímos para a rua, fizemos 

visitas domiciliárias de emergência, rea-

lizámos atendimentos conjuntos, angariá-

mos material escolar e alimentos, recru-

támos doadores/as que se tornaram ami-

gos/as, desenvolvemos atividades na comunidade, gos/as, desenvolvemos atividades na comunidade, 

e acreditámos que, tomadas as devidas precauções, o pior já passara.

“

REFLEXÕES DE UMA 
TÉCNICA DE RSI



”

  Chegou novembro, e regressámos ao teletrabalho. A breve primavera findara, mas não 

abandonámos o terreno. Em dezembro, entregámos presentes de Natal às crianças das 

famílias mais carenciadas. Em janeiro, levámos cabazes de emergência a quem tinha fome 

e roupa quente a quem tinha frio. Em fevereiro, já no segundo confinamento geral, con-

tinuámos a realizar atendimentos presenciais de emergência e a ir ao encontro de quem 

mais precisava.

  Durante todo este tempo, dias, semanas, e meses de sucessivos Estados de Emergência 

e de Contingência, a nossa equipa de 17 elementos sofreu alterações e reestruturações, 

saídas e entradas, integrações e reintegrações. Fomos testados/as, enquanto técnic-

os/as e enquanto seres humanos, e tivemos de nos reorganizar. Testemunhámos histórias 

de vida e histórias de morte. Ganhámos e perdemos pessoas. Sofremos pequenas grandes 

vitórias e grandes pequenas derrotas. E mantivemos a convicção de que, com altos e 

baixos, poderíamos fazer a diferença.

  Passado quase um ano, com março de 2021 à porta e já no 11.º Estado de Emergência 

nacional, lutamos ainda contra esta pandemia, esta ameaça que nos isola, que nos empo-

brece, e que, acima de tudo, nos confronta com a dura realidade da inevitabilidade da 

morte. E a impotência perante um inimigo invisível, pedidos que não podemos atender e 

problemas que não conseguimos resolver. 

E a frustração nascida da impossibilidade de todos/as ajudar e de todos/as acudir. E a  

para sempre perdida esperança de sermos iguais aos/às heróis/heroínas dos livros de           

                              banda desenhada e das fantasias de criança. E a inexorável certeza de  

                                         que, com ou sem pandemia, fazemos parte de um projeto que é 

                                                       maior que nós e nos ultrapassa, que nos sublima e nos 

                                                                   anula, que nos eleva e nos esmaga, mas que É. 
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