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Facilitadores e Barreiras à implementação da Metodologia 
Inclusive Job Design 

Orientações e recomendações para profissionais/serviços 
de apoio ao emprego para pessoas com deficiência  
 

 
Este documento baseia-se num estudo que aborda a viabilidade da implementação do Inclusive Job 
Design, ao identificar facilitadores e barreiras (incluindo recomendações) à implementação da 
metodologia Inclusive Job Design nos países dos parceiros do projeto Work4all. 
O Inclusive Job Design é um conceito abrangente que designa um método orientado para o 
empregador, destinado a criar emprego sustentável para pessoas com deficiência. Com base nas 
necessidades de um empregador, a metodologia implica analisar e redesenhar os processos de 
trabalho, identificar as tarefas de suporte e redistribuir as tarefas entre os colabordores: o pessoal 
altamente qualificado ficará mais disponível para desempenhar as tarefas em que é competente e 
qualificado. As tarefas de suporte, para as quais o pessoal altamente qualificado é “demasiado 
qualificado”, serão compiladas num novo trabalho indicado para uma pessoa com deficiência, que 
consegue desempenhar as tarefas neste novo trabalho. 
 
Os parceiros do projeto conduziram um estudo específico sobre os facilitadores e as barreiras à 
implementação da metodologia Inclusive Job Design no seu país. Para os facilitadores e as barreiras – 
classificados como facilitadores e barreiras internos ou externos – foi fornecida informação, disponível 
publicamente, considerada como prova: informação factual específica que é relevante para cada 
parceiro (país) do projeto. 
 
Os parceiros analisaram e discutiram oportunidades para atuar sobre as barreiras identificadas a partir 
da questão-chave: Até que ponto é que os parceiros do projeto podem influenciar as barreiras? Para a 
análise, utilizaram o modelo do Círculo de Influência de Stephen Covey1, segundo o qual devemos 
focar a nossa energia nas coisas que podemos realmente influenciar. As discussões deram origem a 

                                                 
1
 Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey, 1989 
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recomendações sobre como influenciar as barreiras aquando da implementação do Inclusive Job 
Design. 

 

O projeto Work4all 
O projeto Work4all visa aumentar as oportunidades de emprego no mercado de trabalho aberto para 
pessoas com deficiência, ao desenvolver a capacidade das organizações que lhes prestam serviços de 
apoio ao emprego. Este objetivo será alcançado por meio da implementação da metodologia do 
Inclusive Job Design e por meio do desenvolvimento de competências específicas nos profissionais 
destes serviços (p. ex., especialistas no apoio ao emprego) que trabalham com pessoas com 
deficiência. 
 
Um grupo cada vez maior de pessoas tem dificuldade em entrar e participar no mercado de trabalho 
aberto. As pessoas com deficiência e as pessoas com baixas qualificações, em particular, deparam-se 
com um futuro sem perspetivas reais de participarem na sociedade através de um emprego adequado 
às suas qualificações e competências. Estes problemas existem numa série de países e, como tal, no 
projeto Work4all, os profissionais que trabalham na área da deficiência procuram novas estratégias 
para criar mais oportunidades para que estas pessoas possam entrar e participar no mercado de 
trabalho. 
 
Nova estratégia 
Partimos da suposição de que uma nova estratégia, com foco no empregador e nas mais-valias para o 
empregador, aumentará as oportunidades para as pessoas com deficiência. Isto requer uma mudança 
de paradigma. 
Esta nova estratégia de criação de empregos que beneficiem os empregadores é aquilo a que 
chamamos o Inclusive Job Design. O Inclusive Job Design é um termo abrangente que designa um 
método orientado para o empregador, destinado a criar emprego sustentável para pessoas com 
deficiência, para quem as oportunidades de um emprego competitivo são limitadas, especialmente 
para aquelas com baixas qualificações e menos competências. A metodologia Inclusive Job Design 
implica o redesenho dos processos de trabalho e a análise e separação das atividades de postos de 
trabalho existentes por vários níveis de complexidade. O objetivo deste método é criar um Business 
Case atrativo para o empregador e, ao mesmo tempo, criar oportunidades de emprego inclusivo para 
pessoas com deficiência. 
 
Parceria 
São nove os parceiros que trabalham em conjunto no projeto: sete organizações que prestam 
serviços/apoio para pessoas com deficiência (prestadores de serviços) e dois organismos 
especializados.  
 

Lista de Parceiros do Projeto 

Organização País Função 

Stichting Rea College Pluryn Países Baixos Prestador de serviços 

Frans Nijhuis Stichting Países Baixos Organismo especializado 

All About Quality Consultancy Países Baixos Organismo especializado 

Valikupiai Rehabilitation Centre Lituânia Prestador de serviços 

Instituto Don Calabria Itália Prestador de serviços 

Fundación Intras Espanha Prestador de serviços 

Santa Casa da Misericórdia do Porto Portugal Prestador de serviços 

Promenaden Kongsvinger AS Noruega Prestador de serviços 

Dafür gem. GmbH Áustria Prestador de serviços 

 
Resultados e Produções Intelectuais 
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No projeto: 

 Desenvolvemos e testámos um Curriculum para profissionais com base no conceito Inclusive Job 
Design; 

 Criámos parcerias sustentáveis entre os profissionais/serviços de apoio ao emprego e os 
empregadores; 

 Aprofundámos o conhecimento de estratégias ao nível do Inclusive Job Design, Responsabilidade 
Social Corporativa e Emprego Inclusivo para pessoas com deficiência; 

 Melhorámos as competências dos parceiros para aplicarem a metodologia Inclusive Job Design; 

 Desenvolvemos 4 instrumentos de apoio à implementação do Inclusive Job Design: 
1. Instrumento de Autoavaliação para identificar pontos fortes e pontos de melhoria que são os 

fatores-chave para a implementação do Inclusive Job Design; 
2. Curriculum para especialistas no apoio ao emprego para a implementação da metodologia 

Inclusive Job Design, com exemplos de boas práticas; 
3. Manual para especialistas no apoio ao emprego com orientações de como usar a metodologia 

Inclusive Job Design para ajudar empresas a aumentar a sua eficiência e criar emprego 
sustentável para pessoas com deficiência; 

4. Orientações e recomendações para profissionais que trabalham no apoio à empregabilidade. 
Este é um estudo sobre a viabilidade da implementação do Inclusive Job Design, sobre os 
facilitadores e as barreiras a essa implementação nos países/parceiros do projeto. 
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Análise de causa e efeito 
 
Os parceiros do projeto identificaram possíveis causas para a baixa percentagem de pessoas com 
deficiência empregadas no mercado de trabalho aberto, identificando as barreiras à contratação de 
pessoas com deficiência por parte dos empregadores. Esta Análise de Causa e Efeito foi realizada com 
o chamado Diagrama de Causa e Efeito2. O diagrama é utilizado para determinar as causas mais 
profundas, a raiz do problema. 
Um Diagrama de Causa e Efeito ajuda no processo de brainstorming a identificar possíveis causas de 
um problema e a organizar as causas em categorias úteis. 
A metodologia é composta por quatro etapas: 

1. Identificar o problema 

2. Desenvolver os principais fatores 

3. Identificar possíveis causas 

4. Analisar o diagrama visual 

 
As barreiras são expressas no chamado Diagrama de Causa e Efeito para cada parceiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemplo de diagrama - Dinâmica “Espinha de Peixe” 
 
Foram identificadas as seguintes barreiras comuns3: 
 

BARREIRAS INTERNAS COMUNS 
1 Geral Comunicação / coordenação 

Resistência à mudança 
Medo do desconhecido 

2 Equipa Falta de competência  
Falta de instrumentos / métodos  
Falta de entendimento da perspetiva do empregador 
Foco na prestação diária do serviço e em tarefas administrativas 

3 Utilizadores dos Serviços Falta de confiança 

                                                 
2
 Análise de Causa e Efeito por Kaoru Ishikawa, 1982 

3
 As barreiras identificadas foram identificadas com base nas experiências PESSOAIS dos parceiros. 
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Falta de competências 
Discrepância entre a perceção de si próprios e a realidade 
Não querem um trabalho convencional 

4 Organização Falta de visão no que diz respeito à estratégia de emprego 
Falta de compromisso da gestão 
Cultura ultrapassada: orientada para o cuidado 
Falta de financiamento / recursos 

BARREIRAS EXTERNAS COMUNS 
1 Geral Comunicação / coordenação 

Resistência à mudança 
Medo do desconhecido 

2 Contexto Maus transportes públicos 
Foco na deficiência 
Pais demasiado protetores 
Inexistência de legislação de apoio 

3 Empregadores Falta de informação 
Preocupação com custos adicionais 
Preocupação com menor produção 
Falta de apoio do empregador 

4 Sistemas Sistema de previdência social demasiado bom (abuso dos serviços sociais, outros 
propósitos que não o emprego) 
Ter um trabalho não é um objetivo do sistema 
Visão antiquada da deficiência (modelo médico) 
Sistema público burocrático 

 
Figura 2: Visão geral dos facilitadores e das barreiras comuns para a obtenção de emprego de pessoas 
com deficiência 
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A metodologia Inclusive Job Design 
O Inclusive Job Design é um conceito abrangente que designa um método orientado para o 
empregador, destinado a criar emprego sustentável para pessoas com deficiência. Com base nas 
necessidades de um empregador, a metodologia implica analisar e redesenhar os processos de 
trabalho, identificar as tarefas mais elementares e redistribuir as tarefas entre os profissionais: o 
colaborador altamente qualificado ficará mais disponível para desempenhar as tarefas em que é 
competente e qualificado. As tarefas mais elementares, para as quais o colaborador altamente 
qualificado é “demasiado qualificado”, serão compiladas num novo trabalho indicado para uma 
pessoa com deficiência, que consegue desempenhar as tarefas neste novo trabalho. Este novo 
trabalho será um emprego sustentável (fixo e permanente) no grupo de trabalho de uma empresa. 
Assim, a metodologia Inclusive Job Design promove, sem comprometer a produção ou os resultados, 
uma situação vantajosa para as duas partes: para a empresa e para a pessoa com deficiência. 
 

Metodologia 

Os profissionais de uma empresa que não consigam dar seguimento ao trabalho devido à enorme 
variação de tarefas e à crescente exigência de produtividade poderão deparar-se com um decréscimo 
de produção que terá um impacto expectável nos interesses financeiros e não financeiros da empresa. 
As atividades dos profissionais estão a tornar-se cada vez mais variáveis em complexidade e, como tal, 
nem sempre são apelativas à luz das competências e qualificações dos profissionais. Na metodologia 
Inclusive Job Design é feita uma distinção entre as tarefas mais complexas e as tarefas menos 
complexas. Um princípio importante no redesenho dos processos é que os processos de trabalho na 
empresa são objeto de reconsideração e as novas posições criadas têm de manter ou elevar o nível de 
produtividade. 

As características destes novos trabalhos coadunam-se com as competências dos trabalhadores. 
Muitas pessoas com incapacidades intelectuais ou doenças mentais poderão satisfazer as 
necessidades destes novos trabalhos. Assim, os profissionais mais qualificados também poderão focar-
se nas tarefas mais complexas dos seus trabalhos. 
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Facilitadores e barreiras à implementação do Inclusive Job Design 
 
Os parceiros do projeto identificaram facilitadores e barreiras no seu próprio país para cada etapa da 
implementação do Inclusive Job Design. 
 
Os Facilitadores definem-se como: “Pessoas, medidas, elementos, estruturas, etc. que contribuem para 
a implementação bem-sucedida da metodologia Inclusive Job Design.” 
 
As Barreiras definem-se como: “Pessoas, medidas, elementos, estruturas, etc. que dificultam a 
implementação bem-sucedida da metodologia Inclusive Job Design.” 
 
 
Os facilitadores e as barreiras podem ser classificados como facilitadores e barreiras internos ou 
externos. (Internos: facilitadores e barreiras que existem dentro da organização e que, por isso, têm 
um impacto direto na implementação da metodologia do Inclusive Job Design. Externos: fatores que 
podem ser considerados como pré-condições para uma implementação bem-sucedida.) 
 
Os parceiros do projeto conduziram uma investigação específica sobre os facilitadores e as barreiras à 
implementação da metodologia do Inclusive Job Design no seu país. Cada facilitador é ilustrado e 
comprovado com informação factual específica que é relevante para cada parceiro. Para cada 
facilitador, é indicada uma referência de acesso público à informação. Do mesmo modo, cada barreira 
é ilustrada e comprovada com informação factual específica que é relevante para cada parceiro. Para 
cada barreira, também é indicada uma referência de acesso público à informação. 
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Facilitadores 
 
Facilitadores na organização que presta serviços de apoio à empregabilidade 
para pessoas com deficiência   
O estudo aponta os seguintes principais facilitadores na organização com serviços sociais de apoio ao 
emprego para a implementação do Inclusive Job Design: 
 
Competências da equipa 
Os profissionais das organizações que apoiam a empregabilidade de pessoas com deficiência contam 
com várias experiências e competências para ajudar as pessoas com deficiência a obterem um 
emprego no mercado de trabalho aberto. Têm diferentes metodologias para promover a inclusão dos 
utilizadores dos serviços por meio do emprego. Estes profissionais terão interesse em novas 
metodologias que contribuam para alcançar a sua missão e melhorar os resultados dos seus esforços. 
 
Abordagem orientada para o empregador 
Na sua colaboração com os empregadores, os profissionais seguem cada vez mais uma abordagem 
orientada para o empregador. Por outras palavras, têm em consideração os interesses do empregador 
quando procuram um trabalho para os utilizadores dos seus serviços. Os profissionais revelam 
interesse em novas estratégias de colaboração com os empregadores, existindo exemplos de boas 
práticas na Europa, de uma forma geral, e nos países parceiros, em particular. 
 

Trabalho de equipa 
Os requisitos nacionais e europeus de qualidade nos serviços sociais exigem uma abordagem 
multidisciplinar na prestação dos serviços sociais4. Para cumprir este requisito, os profissionais 
constituíram equipas multiprofissionais com especialistas em apoio ao emprego de diferentes áreas 
de formação do setor público ou privado. Na equipa multidisciplinar, serão discutidas e avaliadas 
diferentes perspetivas da procura de emprego no mercado de trabalho aberto. 
 
 

Facilitadores na organização do empregador 
O estudo aponta os seguintes principais facilitadores na organização do empregador para a 
implementação do Inclusive Job Design: 
 
Disponibilidade para integrar uma pessoa com deficiência na sua empresa ou na sua equipa de trabalho 
Os empregadores mostram-se disponíveis para integrarem pessoas com deficiência na sua 
empresa/equipa de trabalho porque isso melhora o ambiente de trabalho, facilita os requisitos de 
Responsabilidade Social Corporativa e contribui para uma imagem positiva da empresa, o que poderá 
ter um impacto positivo na construção de marca do empregador. Graças a experiências positivas, os 
empregadores estão mais conscientes das competências das pessoas com deficiência. Esta 
consciência contribui para uma atitude mais pragmática e aberta a integrar pessoas com deficiência. 
 

 

Facilitadores no contexto 
O estudo aponta os seguintes principais facilitadores no contexto para a implementação do Inclusive 
Job Design: 
 
Legislação 

                                                 
4
 Quadro Europeu de Qualidade para os Serviços Sociais, Comité de Proteção Social, 2010 
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Em todos os países, existe legislação para incentivar os empregadores a integrarem pessoas com 
deficiência na sua empresa/equipa de trabalho. Em todos os casos, esta legislação baseia-se no 
chamado sistema de quotas: contratar uma percentagem de pessoas com deficiência em relação ao 
número total de profissionais. 
 
Apoio financeiro 
A Autoridade Nacional garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 
apoiando os empregadores (redução dos custos salariais, redução fiscal, financiamento de eventuais 
adaptações do local de trabalho e financiamento de coaching/orientação profissional). 
 

Responsabilidade Social 
As empresas são cada vez mais encorajadas a (e recompensadas por) assumirem a responsabilidade 
por questões ambientais, sociais e ecológicas. 
 

Mudanças na política e na regulamentação 
As especificações dos serviços de apoio ao emprego prestados pelos profissionais passaram do 
emprego protegido para o emprego no mercado de trabalho aberto. Os sistemas de benefícios por 
deficiência têm sido reconsiderados, e têm sido lançadas, testadas e implementadas novas iniciativas 
de financiamento (alocação a pessoas com deficiência, contratação pública, concursos). 
 

  



   

Produção Intelectual 4 do projeto Erasmus+: 2018-1-NL01-KA202-038889 - 10 - 

Barreiras 
 

Barreiras na organização que presta serviços de apoio à empregabilidade para 
pessoas com deficiência  
O estudo aponta as seguintes principais barreiras na organização com serviços de apoio ao emprego 
para a implementação do Inclusive Job Design: 

 
Ausência de monitorização 
Os profissionais das organizações que apoiam a empregabilidade de pessoas com deficiência não 
monitorizam as pessoas com deficiência que foram integradas com sucesso na empresa/equipa de 
trabalho de um empregador. Por isso, não está disponível informação sobre a sustentabilidade dos 
empregos criados. 
 
Falta de competências 
Os profissionais que trabalham nestas organizações de apoio ao emprego de pessoas com deficiência 
têm tradicionalmente uma formação nas áreas social, educacional, terapêutica ou psicológica. Muitas 
vezes faltam competências em matéria de legislação, economia empresarial, estratégias de marketing, 
etc., bem como uma compreensão dos interesses dos empregadores. 
 
Resistência à mudança 
A mudança é sempre inevitável, tal como a resistência à mudança. Faz parte da natureza básica humana 
tentar manter os seus métodos e hábitos constantes. As mudanças constantes e frequentes iniciadas por 
autoridades governamentais e financiadores poderão ter impacto na motivação dos profissionais. A 
resistência à mudança também poderá ser encorajada sempre que os profissionais tiverem interesse em 
manter o status quo. 
 
 

Barreiras na organização do empregador 
O estudo aponta as seguintes principais barreiras na organização do empregador para a 
implementação do Inclusive Job Design: 
 
Vontade de mudança 
O número de empregadores que está disposto a mudar a sua organização (redesenhar processos de 
trabalho por meio da divisão de tarefas) – de forma a que pessoas com menos competências possam 
ser integradas na sua empresa/equipa de trabalho para desempenharem partes do trabalho – é 
reduzido. Muitas das tarefas e trabalhos numa empresa são considerados cada vez mais complexos e 
padronizados e, como tal, é difícil dividi-los em tarefas mais pequenas. Só uma pequena percentagem 
(5%) dos empregadores está disposta a contratar uma pessoa com deficiência. 
 
Falta de conhecimento e informação 
Nos Países Baixos, Áustria, Itália, Noruega e Portugal, os estudos mostram que os empregadores têm 
falta de conhecimento sobre a metodologia Inclusive Job Design e outras metodologias para integrar 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho aberto. Os empregadores não têm conhecimento de 
medidas financiadas e apoiadas que facilitam a integração de pessoas com deficiência na sua 
empresa. 
As intenções dos empregadores de integrar pessoas com deficiência na sua empresa/equipa de 
trabalho são boas, mas apenas um número reduzido chega a um plano concreto, ainda que alguns 
deles saibam como concretizar estes planos. 
 
Crenças e experiências 
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Em Espanha e Áustria, os estudos mostram que um número substancial de empregadores ainda 
acredita que as pessoas com deficiência não são capazes de desempenhar corretamente um trabalho 
e que é o empregador que assume o custo da adaptação do local de trabalho. Quando questionados 
sobre a integração de pessoas com deficiência na sua empresa/equipa de trabalho, os empregadores 
têm dúvidas quanto à produtividade, possível necessidade de adaptação do local de trabalho, 
influência negativa na atitude da equipa e maior risco de baixas por doença. Os empregadores estão 
preocupados com eventuais encargos relacionados com a contratação de pessoas com deficiência, por 
exemplo: procedimentos mais complicados de despedimento de profissionais com deficiência e outros 
aspetos relativos a custos adicionais relacionados com o emprego. 
Devido a experiências dececionantes com a integração de pessoas com deficiência na sua 
empresa/equipa de trabalho, os empregadores preferem saldar as suas responsabilidades e pagar as 
taxas (ou as penalizações) em vez de terem novas experiências de contratação de pessoas com 
deficiência. 
 
 

Barreiras no contexto 
O estudo aponta as seguintes principais barreiras no contexto para a implementação do Inclusive Job 
Design: 
 
Legislação 
Em todos os países, existe legislação para incentivar os empregadores a integrarem pessoas com 
deficiência na sua empresa/equipa de trabalho. Em todos os casos, esta legislação baseia-se no 
chamado sistema de quotas: contratar uma percentagem de pessoas com deficiência em relação ao 
número total de profissionais. A percentagem varia consoante o país. 
Em muitos países, é definida e aprovada legislação específica, mas não há uma aplicação das sanções 
quando os requisitos de contratação de pessoas com deficiência não são cumpridos pelo empregador. 
Devido à crescente burocracia, falta de monitorização, aumento da complexidade e funcionamento 
lento dos sistemas, os empregadores têm poucos incentivos para se comprometerem com 
metodologias, novas ou antigas, de contratação de uma pessoa com deficiência. 
 
Perceção da deficiência 
Uma visão tradicional da deficiência, o chamado “Modelo Médico da Deficiência”, ainda prevalece nos 
países dos parceiros do projeto. No modelo médico, a deficiência é vista como um problema médico 
que tem de ser resolvido ou uma doença que precisa de “cura”. Uma pessoa com deficiência é 
considerada uma pessoa com problemas ou doente que tem de ser corrigida ou curada com 
intervenção médica. O fardo recai sobre o “problema” da pessoa, que tem de ser “resolvido”. Numa 
visão atualizada da deficiência, esta é causada por barreiras no meio envolvente. Esta nova perspetiva 
pretende eliminar as barreiras criadas pela sociedade ou pelo meio físico que impedem a pessoa com 
deficiência de exercer e beneficiar dos seus direitos humanos. As pessoas com deficiência podem 
participar como membros ativos da sociedade e usufruir plenamente dos seus direitos. 
A maioria dos empregadores e membros da sociedade nos países dos parceiros vê geralmente uma 
pessoa numa cadeira de rodas, com um aparelho auditivo ou com uma bengala branca como uma 
pessoa que poderá ser deficiente. Outras deficiências, especialmente aquelas que são invisíveis (p. ex., 
dor crónica, fadiga crónica, doença mental ou distúrbio do sono), não são levadas em consideração. 
Também existe um estigma social relativamente às pessoas com doença mental, o que faz com que 
seja muito mais difícil para essas pessoas (do que para qualquer outra pessoa com uma deficiência 
física) serem integradas no mercado de trabalho. 
 
Funcionamento do sistema 
Em muitos países europeus, a legislação que é suposto ajudar a incentivar a contratação de pessoas 
com deficiência não é plenamente implementada: não existe um sistema adequado de monitorização 
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e não são aplicadas sanções. Adicionalmente, o sistema é burocrático e os serviços não estão bem 
coordenados (muitas vezes nem são bem planeados nem monitorizados). O atual sistema é 
desmotivante para a pessoa com deficiência, com um impacto negativo na sua autoestima. Devido à 
complexidade de muitos dos sistemas, os empregadores têm poucos incentivos para oferecer 
oportunidades de emprego a pessoas com deficiência. Em alguns países, preferem pagar as sanções. 
 
Todos os fatores identificados como barreiras à implementação da metodologia Inclusive Job Design 
foram classificados de acordo com as seguintes categorias: 

1. Os profissionais de organizações de apoio à empregabilidade para pessoas com deficiência 
têm oportunidades limitadas (ou não têm oportunidade) para influenciar a barreira? 

2. Os profissionais de organizações de apoio à empregabilidade para pessoas com deficiência são 
capazes de influenciar a barreira? 

 
Recomendações 
 

Recomendações para reduzir as barreiras nas organizações que prestam serviços de apoio à 
empregabilidade para pessoas com deficiência 
Quando questionados sobre que medidas poderão ser tomadas para quebrar as barreiras nas 
organizações prestadoras destes serviços, os parceiros do projeto identificaram as seguintes 
recomendações: 

1. Monitorizar os utilizadores dos serviços após a sua inclusão bem-sucedida no mercado de 
trabalho, recolhendo frequentemente informação relevante em matéria de funcionamento e 
bem-estar: sobre os empregadores, os Business Case, número de empregos bem-sucedidos, 
sustentabilidade dos empregos criados, etc. Os profissionais/ orientadores profissionais 
poderão desempenhar um papel importante nesta tarefa. 

2. Avaliar as necessidades, interesses e expectativas do colaborador no contexto da 
implementação da metodologia Inclusive Job Design. 

3. Desenvolver conhecimentos e competências (por meio da educação e formação) para a 
aplicação da metodologia Inclusive Job Design e compreensão dos interesses do empregador. 

4. Promover a partilha e troca de informação entre os profissionais que prestam apoio à 
empregabilidade sobre exemplos de boas práticas do Inclusive Job Design. Criar equipas 
internas para assegurar a partilha de informação e os contactos externos. 

5. Criar uma cultura organizacional em que a colaboração com os empregadores seja um fator 
importante e natural para alcançar experiências de sucesso. 

6. Comunicar os benefícios (financeiros e não financeiros) da integração na sociedade por meio 
do emprego. 

7. Incluir a prática de empowerment nos serviços através do desenvolvimento de 
conhecimentos e competências de empowerment, quer entre a equipa, quer entre os 
utilizadores dos serviços. 

8. Fornecer e partilhar informação: 
a. sobre o conceito e a metodologia Inclusive Job Design (situação vantajosa para 

ambos); 
b. sobre os requisitos legais nacionais e as oportunidades para os profissionais que 

apoiam a empregabilidade de adaptarem os seus serviços a um contexto em 
evolução; 

c. a oferecer serviços de suporte, monitorização e programas de formação aos 
empregadores (prestados pelos profissionais que apoiam a empregabilidade); 

d. através da criação de canais de comunicação, de uma plataforma ou comunidade, e 
do networking entre empregadores que tenham experiências e competências na 
contratação de pessoas com deficiência. 
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9. Reduzir a resistência à mudança entre os profissionais: o trabalho em equipas 
multidisciplinares poderá contribuir para aumentar a vontade de mudar. 

10. Reduzir a flutuação de profissionais: partilhar redes individuais e dar-lhes visibilidade numa 
base de dados (com um sistema de acompanhamento). 

11. Promover uma abordagem nova e mais positiva sobre a deficiência, com foco nos pontos 
fortes e nas capacidades (por oposição ao sistema atual, que se foca na incapacidade). 

12. Aumentar a motivação dos utilizadores dos serviços para a procura de um emprego: explicar- 
-lhes que ter um trabalho tem vários benefícios e é muito mais do que ser financeiramente 
independente. Destacar o aspeto social de ter um trabalho. 

 

Recomendações para reduzir as barreiras nas organizações dos empregadores 
Quando questionados sobre que medidas poderão ser tomadas para quebrar as barreiras nas 
organizações dos empregadores, os parceiros do projeto identificaram as seguintes recomendações: 

1. Partilhar e fornecer informação sobre exemplos de boas práticas, casos de estudo na ótica de 
resolução de problemas, estratégias e adaptação do local de trabalho. 

2. Organizar feiras de emprego com boas experiências na implementação do Inclusive Job 
Design. 

3. Criar oportunidades para que os empregadores possam contactar diretamente outros 
empregadores e partilhar informação e experiências. 

4. Fornecer e partilhar informação: 
a. sobre o conceito e a metodologia Inclusive Job Design (situação vantajosa para 

ambos); 
b. que mostre o impacto positivo da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho aberto; 
c. sobre os requisitos legais nacionais e as oportunidades para os empregadores ao 

integrarem pessoas com deficiência na sua empresa/equipa de trabalho; 
d. sobre oportunidades de receber apoio dos serviços que dão suporte à 

empregabilidade para pessoas com deficiência;  
e. de factos e números de investigações sobre: 

i. a eficácia de implementar a metodologia Inclusive Job Design; 
ii. a produtividade e as baixas por doença com a inclusão de pessoas com 

deficiência na empresa/equipa de trabalho. 
 

Recomendações para reduzir as barreiras no contexto 
Quando questionados sobre que medidas poderão ser tomadas para quebrar as barreiras no contexto, 
os parceiros do projeto identificaram as seguintes recomendações: 

1. Partilhar e fornecer informação sobre exemplos de contratações bem-sucedidas de pessoas 
com deficiência através: 

a. do envolvimento de pessoas com deficiência; 
b. do envolvimento de empresas com boas experiências; 
c. do storytelling; 
d. de informação factual sobre a inclusão eficiente no mundo do trabalho. 

2. Consciencializar as entidades financiadoras, mostrando-lhes factos e números válidos e 
fidedignos sobre a inclusão eficiente no mundo do trabalho e os benefícios para a sociedade. 

3. Promover uma melhor compreensão da deficiência, fornecendo informação sobre os vários 
tipos de deficiência e as capacidades e competências das pessoas com deficiência. 

4. Proporcionar educação e formação a pessoas com deficiência para ganharem novas 
competências e formá-las em contexto real de trabalho nas empresas. 

5. Mudar a perceção da deficiência, que será possível com recurso a várias estratégias de 
comunicação que destaquem as capacidades e as mais-valias para o indivíduo e para a 
sociedade. 
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6. Aumentar a familiaridade com as novas tecnologias e melhorar os conhecimentos de 
informática por meio da sensibilização, educação e formação. 


