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Resumo

A escola maior pretende aumentar a

inclusão do jovem adulto em contexto

laboral, apostando no acesso ao

emprego como exercício da cidadania,

de participação e de igualdade de

direitos das pessoas portadoras de

deficiência intelectual na integração

socioprofissional.

Mediante a realização de treinos de

competências sociais e laborais em

contexto controlado e em contexto real

de trabalho, que por sua vez irá

promover o aumento da taxa de

sucesso de inclusão laboral dos

utentes portadores de deficiência

física moderada e/ou intelectual.

Público Alvo
Jovens adultos portadores de

deficiência física moderada e/ou

intelectual.

Objetivo
Capacitação de pessoas com deficiência
intelectual e dinamização de atividades
que potenciem a formação e/ou a
empregabilidade em empresas do
concelho de Faro e concelhos limítrofes.Um projeto da
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Em que consiste o projeto
✓ Serviço especializado que promove a 

continuidade do trabalho desenvolvido nas 
escolas;

✓ Assegura o atendimento, 
acompanhamento e o processo de 
reabilitação social e laboral a pessoas com 
deficiência física moderada e/ou 
intelectual; 

✓ Disponibiliza serviços de capacitação e 
suporte às suas famílias apostando sempre 
na promoção de competências laborais, 
inclusão laboral/social das pessoas 
portadoras de deficiência física moderada 
e/ou intelectual;

✓ Criação de um programa de treino de 
competências gerais (emocionais, 
comportamentais, motoras, sociais, 
laborais) através de atividades socialmente 
uteis e ocupacionais.

Aposta do projeto
✓ Formação aplicada ao contexto do 

trabalho;
✓ Inserção profissional;
✓ Ir de encontro às necessidades das 

empresas locais;

Realizando um estudo de mercado e prospeção 
das necessidades

Identificando quais os postos de trabalho e 
tarefas disponíveis no mercado

Objetivo final
Incluir, considerando as limitações, os utentes
no mercado de trabalho (empregabilidade).

Pretende desenvolver competências laborais que 
promovam a autonomia e capacitação para 

posterior integração laboral.

Problemática
x A exclusão laboral é um problema que

afeta as pessoas com deficiência física
e/ou intelectual;

x A resposta existente no concelho de Faro é
muito insuficiente quando se pretende
promover a inclusão laboral e social;

x Após os 18 anos de escolaridade os jovens
portadores de deficiência não dão
continuidade quer ao nível da formação
quer ao nível da inserção laboral e com
este projeto pretende-se colmatar a
referida situação;

x As ofertas após os 18 anos de escolaridade
dos jovens portadores de deficiência são
insuficientes e pouco diversificadas:

x Os Centros de Atividades Ocupacionais
(CAO) estão com as vagas preenchidas e os
novos candidatos ficam em lista de espera,
dificultando o equilíbrio do núcleo familiar;

x Tal situação proporciona a existência de
listas de espera para admissão em Centros
de Atividades Ocupacionais na região
algarvia.

É preciso potenciar oportunidades inclusivas e
diferenciadas a esta população, por forma a
promover uma capacitação profissional e
integradora.


