As pessoas com problemas de saúde mental são uma população caracterizada por uma
elevada taxa de desemprego a nível nacional, baixas qualificações escolares e profissionais,
perfil de competências desajustado às exigências do mercado formal de emprego, e carácter
precário e transitório das medidas de apoio e incentivo ao emprego, que não garantem a
inserção profissional pós-programa dos participantes. Esta situação de desemprego de longa
duração provoca uma diminuição da autoestima, destruturação de rotinas, diminuição de
envolvimento em atividades significativas, agravando a condição de saúde geral da pessoa.
Estes fatores aliados ao estigma social que ainda existe face ao tema coloca as pessoas com
doença mental em situações de grande vulnerabilidade, pobreza e exclusão social.

Com o objetivo de combater este problema, a Associação Nova Aurora na Reabilitação e
Reintegração Psicossocial - ANARP candidatou-se ao Programa EDP SOLIDÁRIA – INCLUSÃO
SOCIAL 2017 – com o projeto “CIANO Design,” tendo sido um dos projetos vencedores do
mesmo.

O projeto "CIANO Design" visa constituir uma resposta social para a capacitação e respetiva
integração socioprofissional de pessoas com problemas de saúde mental em risco de exclusão
social (maioritariamente pessoas com esquizofrenia desempregadas de longa duração). Neste
projeto, os beneficiários irão conceber, em colaboração com designers conhecidos, produtos
têxteis (t-shirts, lenços, bolsas, ...), com mensagens antiestigma, através da técnica de
cianotipia, para que possam ser posteriormente vendidos e assegurar condições de vida mais
dignas para os próprios.

O projeto está dividido em duas fases. A primeira que visa a capacitação na técnica de
cianotipia/ estampagem, através do desenvolvimento de competências transversais e técnicas
pelas formações modulares e atividade em contexto real de trabalho; a segunda fase passa
pelo desenvolvimento da atividade profissional remunerada. Os beneficiários serão
responsáveis pela criação/ produção/ venda das peças. Para além das vendas numa plataforma
online, pretende-se trabalhar na área do merchandising empresarial e turístico.

Projeto apoiado pelo Programa EDP SOLIDÁRIA – INCLUSÃO SOCIAL 2017
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MODATEX
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto/ Escola Superior de Educação do
Politécnico do Porto
Rede de Apoio à Reabilitação Psicossocial da Área Metropolitana do Porto
Laboratório de Reabilitação Psicossocial ESS-PP/ FPCEUP
Douro Apartments

