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Avisos Legais 

 

 

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as 

interpretações do autor no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter 

incorreções, tanto conceptuais como metodológicas, que podem ter sido identificadas 

em momento posterior ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos 

seus conteúdos deve ser exercida com cautela.  

 

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu 

próprio trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes 

utilizadas, encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e 

identificadas na secção de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na 

presente dissertação quaisquer conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos 

de autor ou de propriedade industrial. 
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Resumo 

 

 

A integração laboral e a forma como as pessoas com deficiência são encaradas 

no local de trabalho tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos últimos anos, 

verificando-se uma evolução positiva, pese embora, as questões éticas suscitadas por 

práticas discriminatórias ainda continuarem presentes. A revisão bibliográfica sobre o 

tema da discriminação, com enfoque na pessoa com deficiência motora, mostra que, 

apesar de persistirem os estereótipos e os preconceitos, alguma evolução tem ocorrido 

nos últimos anos em termos de políticas, práticas e estratégias que conduzem a uma 

melhor integração profissional destes profissionais. Não obstante esta evolução, é 

inegável a maior dificuldade de acesso e manutenção do emprego de uma pessoa com 

deficiência motora face à restante população. 

Assim, esta investigação visa compreender o que dificulta a empregabilidade das 

pessoas com deficiência motora e que ações podem ser tomadas no sentido de 

promover a sua inclusão profissional. Para isso recorreu-se a um estudo qualitativo 

que englobou a realização de entrevistas semiestruturadas junto de diferentes grupos 

de intervenientes nestes processos: as próprias Pessoas Com Deficiência Motora 

(empregadas e à procura de emprego); as Entidades Empregadoras e as Entidades 

Sociais com projetos de apoio à empregabilidade inclusiva. Recorreu-se ainda a um 

questionário enviado para Empresas de Recrutamento e Seleção para recolha de 

informação de suporte a alguns dados recolhidos.   

Os resultados deste estudo permitiram-nos verificar que este tema é uma 

preocupação para todos os intervenientes neste processo. Vários fatores foram 

identificados no que se relaciona ao acesso e manutenção no emprego. Com efeito, 

todos os grupos de participantes consideraram necessário desmistificar preconceitos 

e crenças sobre a diferença, melhorar e criar acessibilidades, reforçar os transportes 

públicos, sem esquecer a necessária adaptação de condições e organização do 

trabalho. Contudo, fica evidente que as competências e qualificações destes 

profissionais só passam a ser “visíveis” para as empresas quando estas estão 

disponíveis para as contratar. E, para isso, muito contribuiu a legislação recente, que 
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impõe quotas de emprego inclusivo, e o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais. 

A deficiência destas pessoas, não parece ser, então, a “verdadeira limitação” à sua 

contratação e manutenção no emprego, sendo o envolvimento de gestores de topo 

das entidades empregadoras identificado como essencial para que se assista a uma 

mudança significativa no emprego inclusivo. 

 

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência Motora; Empregabilidade Inclusiva; 

Integração e Manutenção do Emprego; Facilitadores e Barreiras. 
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Abstract 

 

 

Work integration and the way disabled people are perceived in the workplace has 

seen some changes over the last few years, with a shift in a positive direction. However, 

the ethical issues brought about by discriminatory practices continue to be present. The 

bibliographic research about the topic of discrimination, with a focus on people with 

motor disabilities, shows that despite the persistence of stereotypes and prejudices, 

there has been some legislative evolution, as well as practices and strategies which 

lead to better job integration of these professionals.  Despite the evolution it is 

undeniable the greater difficulty in getting and maintaining a job for a person with motor 

disability when compared to the rest of the population. 

Therefore, this investigation aims to understand what complicates the 

employability of people with physical motor disability and the measures that could be 

taken to promote professional inclusion. To do this a qualitative research was carried 

out that incorporated the realisation of semi-structured interviews with different groups 

of participants in this process: the actual people with the motor disabilities (employed 

or looking for work); the employing companies and social services with projects that 

support inclusive employment. A questionnaire was sent to recruitment agencies to 

collect information to support some of the data collected. 

The results of this study allowed us to verify that this topic is of concern for all who 

took part in this process. A variety of factors were identified in relation to the access to 

and retaining their jobs. In fact, all participating groups consider it necessary to 

demystify prejudices and beliefs about differences, to improve and create accessibility, 

to reinforce public transports, without omitting the necessary adaptation of working 

conditions and its organisation. However, it is evident that the competencies and 

qualifications of these professionals are only truly ‘visible’ to the companies when these 

are willing to hire them. The recent legislation has contributed immensely for this, as it 

sets quotas for inclusive working posts, as has the work carried out by the social 

services. The disability of these people does not seem to be, therefore, the ‘true barrier’ 
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to being hired or maintaining their posts, but the engagement of top management of 

the hiring companies that is essential for a significant shift in inclusive employment. 

 

Key-words: People with motor disability; Inclusive employment; Integration and 

maintenance of employment; Facilitators and barriers 
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Résumé 

 

 

L’intégration professionnelle et le regard porté sur les personnes handicapées sur 

le lieu de travail ont connu quelques changements au cours des dernières années, on 

peut parler d’une évolution positive, bien que les questions éthiques soulevées par les 

pratiques discriminatoires sont toujours présentes. La révision bibliographique sur le 

thème des discriminations, en mettant en exergue la personne handicapée motrice, 

montre que, malgré la persistance des stéréotypes et des préjugés, une certaine 

évolution s'est produite ces dernières années en termes de politiques, pratiques et 

stratégies qui conduisent à une meilleure intégration professionnelle de ces 

professionnels. Malgré cette évolution, il est indéniable que pour une personne ayant 

un handicap moteur il est plus dificile d’accéder et de maintenir un emploi par rapport 

au reste de la population. 

Ainsi, cette enquête vise à comprendre ce qui rend l'employabilité des personnes 

handicapées moteur dificile et quelles actions peuvent être mises en place pour 

favoriser leur insertion professionnelle. A cet effet nous avons fait appel à une étude 

qualitative qui comprenait des entretiens semi-structurels auprès des différents 

groupes d'intervenants dans ces processus: les Personnes handicapées moteur elles-

mêmes (salariés et demandeurs d'emploi); les Employeurs et les Entités Sociales ayant 

des projets de soutien à l'employabilité inclusive. Nous avons également fait appel à 

un questionnaire envoyé aux Sociétés de Recrutement et de Sélection pour obtenir 

des informations appuyant certaines données recueillies. 

Les résultats de cette étude nous ont permis de vérifier que cette thématique est 

une préoccupation pour tous les intervenants du processus. Plusieurs facteurs ont étés 

identifies en ce qui concerne l’accès et le maintien de l’emploi. En effet, tous les 

groupes de participants ont jugé nécessaire de démystifier les préjugés et les 

croyances sur la différence, d'améliorer et de créer l'accessibilité, de renforcer les 

transports en commun, sans oublier l’adaptation necessaire des conditions et de 

l'organisation du travail. Cependant, il est évident que les compétences et qualifications 
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de ces professionnels ne deviennent “visibles” pour les entreprises que lorsqu'elles 

sont disponibles pour les embaucher. Et, pour cela, la législation récente, qui impose 

des quotas sur l'emploi inclusif, et le travail mené par les entités sociales y ont 

beaucoup contribué.  

Le handicap de ces personnes ne semble donc pas être la “vraie limitation” à leur 

embauche et maintien dans l'emploi, étant entendu que l'implication des gestionnaires 

de haut niveau des employeurs est identifiée comme étant essentielle pour que l’on 

assiste à une évolution significative dans l'emploi inclusif. 

 

Mots-clé: Personne Handicapée Moteur; Employabilité inclusive; Intégration et 

Maintien de l’Emploi; Facilitateurs et Barrières. 
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Introdução 

 

O trabalho é fundamental e transformador na vida de cada pessoa, podendo ser, 

inclusivamente, um elemento norteador da organização da rotina diária, um promotor 

da participação social, permitindo a criação de relacionamento com outras pessoas e 

promovendo o espírito de pertença, aspetos essenciais para a identidade do indivíduo 

(Saunders & Nedelec, 2014). Assim, a oportunidade de aceder ao mundo laboral ajuda 

a pessoa a ter uma vida mais preenchida, participativa e com sentido (Navas, 2019). 

De acordo com Hanga e colegas (2015) a evidência de que o trabalho é importante 

para o bem-estar físico e mental das pessoas é clara, uma vez que o emprego é o 

mais importante meio para a sua sustentabilidade, permitindo-lhes a obtenção dos 

recursos económicos necessários para uma vida com dignidade, uma participação 

social plena e a identificação de um status social, independentemente da sua condição 

física. 

Em Portugal ainda temos um longo caminho a percorrer no que diz respeito às 

condições para a plena integração profissional, cultural e cívica das pessoas com 

deficiência. Desta forma, justifica-se a vasta produção legislativa que tem vindo a surgir 

para a promoção de medidas de discriminação positiva, quer por parte das entidades 

públicas, quer das privadas, sendo o direito à empregabilidade uma das matérias 

fundamentais para a dignidade da pessoa e a promoção dos direitos humanos e 

cidadania, de acordo com o definido na Convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência (Grace, 2020). 

A pesquisa sobre deficiência e emprego tem uma longa história e muito já se 

sabe sobre a sua dinâmica, porém ainda existem áreas em que os psicólogos do 

trabalho e das organizações se podem e devem debruçar no apoio à inclusão de 

pessoas com deficiência no local de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à 

acomodação, ao aumento da longevidade que nos confronta com o envelhecimento 

da força de trabalho e o impacto no bem estar físico e mental (Vornholt et al., 2018), 

de todos e quaisquer trabalhadores mas, fundamentalmente daqueles que, como 

dificuldade acrescida, têm de lutar mais afincadamente para mostrar as suas 
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capacidades e real valor. No âmbito da empregabilidade inclusiva são vários os fatores 

que podem servir de facilitadores e/ou barreiras à integração profissional destas 

pessoas, fatores esses que estão presentes em todo o processo e junto do conjunto 

de interlocutores cujo papel é fundamental para a concretização, com sucesso desta 

mudança: o Estado, as Entidades Empregadoras, as Entidades Sociais e as Pessoas 

com deficiência motora. A análise deste estudo vai recuperar as opiniões destes 

intervenientes relativamente aquele que é o responsável pela definição dos “alicerces” 

para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitário para todos os 

cidadãos (art. 58º da Constituição da República). 

Neste sentido, tendo por base uma metodologia qualitativa, procurou-se 

compreender o que dificulta a empregabilidade das pessoas com deficiência motora 

face à restante população e que ações podem ser tomadas no sentido de promover a 

inclusão profissional destes profissionais. 

Relativamente à estrutura da dissertação, a mesma encontra-se dividida em 

quatro grandes secções. Na primeira parte, é apresentado o quadro teórico de 

referência para a temática em questão, subdividido em dois capítulos principais: o 

primeiro com a contextualização do conceito de deficiência e respetivo enquadramento 

da realidade portuguesa; e, o segundo, com os processos de contratação e 

empregabilidade de pessoas com deficiência motora, uma vez que foi o público-alvo 

em que incidiu este estudo. Segue-se a apresentação metodológica, onde se exploram 

a unidade de análise deste estudo, os participantes envolvidos, os procedimentos de 

recolha e análise de dados e, ainda, os critérios e estratégias tidos em conta para 

garantir a qualidade das inferências do estudo. Na terceira secção é realizada a 

apresentação e discussão dos resultados, sustentada pelo discurso dos participantes 

envolvidos, por forma a analisar a realidade vivenciada por estes, no processo de 

contratação inclusiva. Por último, apresentam-se as reflexões finais desta 

investigação, onde se enunciam os principais contributos, as suas limitações, bem 

como propostas para investigações futuras. 
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I. Enquadramento Teórico 

 

 

1.1. Contextualização do conceito de Deficiência e Enquadramento da realidade 

portuguesa  

  

1.1.1. Modelos conceptuais e de intervenção na deficiência 

Na primeira década do séc. XX, a palavra “deficiente” começou a ser usada, em 

alguns países, como forma de designar pessoas com alguma deficiência ou 

incapacidade. Nessa época, o conceito apareceu para designar nome coletivo, tendo 

essa abordagem vindo a ficar desatualizada à medida que o movimento pelos direitos 

das pessoas com deficiência se foi fortalecendo (Shakespeare, 2017), evoluindo assim 

a designação de “pessoa deficiente” para “pessoa com deficiência”, colocando a 

ênfase na pessoa e não na deficiência (Shakespeare, 2013; Shakespeare, 2017; 

Vornholt et al., 2013; Vornholt et al., 2018). Existem muitos tipos de deficiência que 

afetam as pessoas de maneiras diversas, com maior ou menor grau de limitação e, 

por isso mesmo, a deficiência deve ser vista como um conceito multifacetado.  

Acompanhando esta evolução assistimos ao aparecimento de alguns modelos 

com diferentes perspetivas sobre o que é a deficiência, nomeadamente o modelo 

médico, o modelo social e o modelo biopsicossocial. O modelo médico, caracteriza-se 

pela associação da “deficiência” a uma doença que, de alguma forma, limita o 

indivíduo, defendendo que todo o indivíduo cujo funcionamento (físico, sensorial ou 

psicológico) é diferente do que é aceite como “normalidade” ou comum na população 

em geral, acaba por ser categorizado como pessoa com deficiência, uma vez que 

revela um desvio/diferença daquele que é o padrão “normal” de referência (Roulstone, 

2013; Vornholt et al., 2018). Em resposta ao modelo médico, surge o modelo social 

(Oliver, 2013), que define “deficiência” como um construto social, mostrando que as 

limitações não estão na pessoa com deficiência, mas sim no resultado da sua 

interação com uma sociedade cujo modelo de “normalidade” não responde às 

especificidades de alguns indivíduos que a constituem (Barnes, 2013). O autor sugere 

ainda que a intervenção deveria ser no sentido de remover as barreiras existentes na 

sociedade (físicas, crenças, preconceitos e discriminação), com o objetivo de facilitar 
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a inclusão destas pessoas, promovendo assim a transformação social. Este modelo 

teve um impacto direto nas próprias pessoas com deficiência que perceberam que não 

são elas que precisam mudar, mas sim a sociedade em que se integram 

(Shakespeare, 2013). Hoje, muitas das pessoas com deficiência (incluindo a motora), 

já deixaram de estar confinadas ao tradicional conceito e postura de caridade, 

tornando-se atores na defesa dos seus direitos, nomeadamente no que à integração 

no mercado de trabalho e autonomia financeira diz respeito (Shakespeare, 2013). Em 

2001, a Organização Mundial da Saúde, com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), introduz uma mudança radical de 

paradigma face à definição de deficiência e incapacidade. É assim que surge o modelo 

“biopsicossocial” que veio substituir os modelos tradicionais de cariz biomédico, que 

se baseavam nos aspetos biológicos para o diagnóstico de deficiências que acabaram 

por, ao longo de muitos anos, condicionar programas e práticas interventivas, medidas 

e critérios de elegibilidade e a própria definição de políticas adotadas. De acordo com 

a CIF, a funcionalidade ou incapacidade de uma pessoa tem de ter em consideração 

dois aspetos fundamentais que estão dinamicamente interligados: os estados de 

saúde (lesões, doenças, perturbações, entre outros) e os fatores contextuais (fatores 

pessoais e ambientais). Assim, a incapacidade é identificada não como um atributo da 

pessoa, mas sim como um conjunto complexo de condições que resulta da interação 

entre a pessoa e o meio envolvente (CIF, 2001). Esta perspetiva vem reforçar a 

importância do contexto em que a pessoa está inserida que pode, em última instância, 

ser causador da incapacidade da pessoa. Aqui o foco centra-se em quem cria ou pode 

criar condições para uma funcionalidade adaptada ou plena da pessoa. 

Resumidamente, podemos encontrar três modelos ou três visões acerca da 

incapacidade (1) o Modelo Médico, que encara a incapacidade como a manifestação 

de uma condição de saúde, sendo o foco principal a assistência médica necessária 

por parte de cada indivíduo; (2) o Modelo Social, que considera a incapacidade como 

um construto social e não como um atributo individual; e (3) a perspetiva da 

funcionalidade do Modelo Biopsicossocial, cujo foco incide na funcionalidade do 

indivíduo e não no diagnóstico realizado (Simeonsson, 2006). 
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1.1.2. Os direitos das pessoas com deficiência 

Paralelamente a esta evolução dos modelos, os direitos das pessoas com 

deficiência foram também motivo de preocupação mundial, sendo reconhecidos, pela 

primeira vez, em 1975, na Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) 

sobre os Direitos das pessoas com deficiência1. Segundo Gonçalves e Nogueira 

(2012), esta resolução surge na procura da garantia de que as pessoas com limitação 

ou incapacidade usufruíssem dos mesmos direitos e responsabilidades que qualquer 

outra pessoa.  Outro marco na garantia e promoção dos direitos humanos, foi a 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência2, subscrita também por 

Portugal, que no artigo 27 reconhece o direito ao trabalho das pessoas com 

deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, defendendo a 

oportunidade de manter um trabalho de livre escolha ou a possibilidade de ser aceite 

no mercado laboral num ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a 

pessoas com deficiência.  

Importa referir que, em Portugal, para que alguém seja oficialmente considerado 

pessoa com deficiência, é necessário a emissão de um Atestado Médico de 

Incapacidade Multiuso (Decreto-Lei n.º 291/2009) que comprove um grau de 

incapacidade igual ou superior a 60%, de forma a estar elegível para o direito de 

acesso às medidas de apoio públicas e aos benefícios sociais do Estado. A atual 

moldura legal portuguesa também tem vindo a sofrer uma evolução relativamente ao 

significado atribuído ao conceito de pessoa com deficiência. Anteriormente o conceito 

de pessoa e de deficiência eram um único, considerando “pessoa deficiente todo o 

indivíduo que, pelas suas limitações físicas ou mentais, tem dificuldade em obter ou 

sustentar um emprego, adequado à sua idade, habilitações e experiência profissional” 

(Decreto-Lei nº 247/89, p. 3144). Este conceito coloca a incapacidade no indivíduo, 

havendo um total alheamento dos fatores contextuais na inclusão social, 

nomeadamente no que ao emprego diz respeito, considerando que a maior ou menor 

empregabilidade destes indivíduos se devia única e exclusivamente às limitações 

 
1 https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/decl-dtosdeficientes.pdf 
2 https://www.inr.pt/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia 

https://www.inr.pt/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
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apresentadas pelos mesmos. Com a revisão legal efetuada em 2009, esta abordagem 

alterou-se, passando a considerar-se a pessoa com deficiência ou incapacidade, 

(…) aquela que apresenta limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num 

ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter 

permanente, e de cuja interação com o meio envolvente resultem dificuldades continuadas, 

designadamente ao nível da obtenção, da manutenção e da progressão no emprego; Pessoa 

com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida aquela que possua 

capacidade produtiva inferior a 90 % da capacidade normal exigida a um trabalhador nas mesmas 

funções profissionais ou no mesmo posto de trabalho, em razão das alterações estruturais e 

funcionais e das limitações de atividade delas decorrentes. (Decreto-Lei nº 290/2009, p. 7484)  

 

Este Decreto-Lei veio não só adotar uma nova abordagem, fazendo a 

dissociação da pessoa da sua condição, como acrescenta uma definição 

complementar relativamente às pessoas com deficiência cuja capacidade produtiva 

seja mais acentuada, comparativamente com a produtividade “normal” exigida a outro 

indivíduo sem deficiência e/ou incapacidade.  

No seguimento da conceptualização e intervenção na deficiência, também em 

Portugal, paralelamente à criação de várias entidades sociais que trabalham a 

empregabilidade de pessoas com deficiência, têm surgido, nos últimos anos, um 

conjunto de iniciativas e grupos de trabalho, de âmbito nacional e local, cujo foco é 

sensibilizar e promover o respeito pela diversidade e pela empregabilidade inclusiva. 

Como exemplos: em 2000, é fundada a Grace3, que recentemente (final de 2020) 

lançou um Toolkit4 de recrutamento inclusivo para as empresas; em 2017, foi criado o 

Inclusive Community Forum (ICF), com o objetivo de promover a empregabilidade de 

pessoas com deficiência e a Educação para a Inclusão, através da Intervenção Social; 

em 2018, surge a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI)5, 

representante e responsável pela gestão e monitorização da implementação da Carta 

Portuguesa para a Diversidade6 a nível nacional e a nível europeu, e que em 2021 

lançou um Guia para um Recrutamento Inclusivo7 destinado a todas as organizações 

 
3 Associação empresarial de referência em Portugal, com relevo internacional, que atua nas áreas da 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 
4 https://grace.pt/portfolio/diversidade-inclusao/ 
5 https://www.grafe.pt/clientes/carta_diversidade/2.pdf 
6 https://www.appdi.pt/carta-portuguesa-para-a-diversidade/ 
7 https://www.appdi.pt/guia/ 

 

https://grace.pt/portfolio/diversidade-inclusao/
https://www.appdi.pt/carta-portuguesa-para-a-diversidade/
https://www.appdi.pt/guia/
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pretendendo inspirar e fornecer ferramentas que possam ser promotoras da 

construção de um local de trabalho não só mais diverso como inclusivo e capaz de 

proporcionar conforto e bem-estar aos seus colaboradores. 

 

1.1.3. Quadro Legislativo de Proteção no Emprego da Pessoa Com 

Deficiência em Portugal 

O direito à inserção profissional/obtenção de emprego das pessoas com 

deficiência está ratificado na Constituição da República Portuguesa (1976), 

especificamente no artigo 58.º, do Direito ao Trabalho, com a referência de que todos 

os cidadãos têm direito ao trabalho e que incumbe ao Estado promover e assegurar 

medidas para que tal se verifique. Desde então muitas têm sido as diretivas legais no 

sentido de garantir o direito das pessoas com deficiência a um emprego digno, como 

qualquer outro cidadão, como podemos comprovar a título de exemplo na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resumo evolução do quadro legislativo. 

 

 

Em janeiro de 2019, o surgimento da Lei n.º 4/2019 vem estabelecer o sistema 

de quotas de emprego no setor privado para pessoas com deficiência, com um grau 

de incapacidade igual ou superior a 60% (conforme identificação presente no Atestado 

médico de incapacidade multiusos), indicando a obrigatoriedade para médias (entre 

75 a 250 colaboradores) e grandes empresas (mais de 250 colaboradores) de 

Instrumento Legal Objetivo e Enquadramento

Decreto-Lei 29/2001 Regular um sistema de quotas para o emprego de pessoas com deficiência na administração pública.

Lei de Bases nº 38/2004

O paradigma das políticas para as pessoas com deficiências em Portugal, sofre uma alteração com a consagração da promoção da igualdade de oportunidades 

numa perspetiva holística, global e de desenho universal, promovendo o princípio de “uma sociedade para todos” (artigo 3º, alínea d), p.5232) através da 

eliminação de barreiras e adoção de medidas que visa a plena participação da pessoa com deficiência. Para além disso, ainda nesta mesma Lei, no artigo 28º é 

feita a referência às quotas de empregabilidade de pessoas com deficiência: “As empresas devem, tendo em conta a sua dimensão, contratar pessoas com 

deficiência (…)” (p.5234). 

Lei nº 46/2006

Defende as acessibilidades e proíbe a discriminação das pessoas com deficiência no acesso ao emprego, definindo que o empregador, mediante a realização de 

adaptações do posto de trabalho, apoiadas pelo Estado, deve proporcionar a estas pessoas condições adequadas ao exercício da sua profissão, tal como a 

qualquer outro colaborador. 

Decreto-Lei nº 211/2006
Na sequência da reestruturação da Administração Central do Estado, e pela orgânica do Ministério do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, é criado o 

Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).

Decreto-Lei n.º 290/2009
Consagra diversas modalidades de apoio às empresas, nomeadamente no que diz respeito à “adaptação de postos de trabalho, eliminação de barreiras 

arquitetónicas e isenção e redução de contribuições para a segurança social.” (p.7484).

Decreto-Lei nº 31/2012

O INR é considerado um instituto público, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e património próprio, sob 

superintendência do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e tutela do respetivo ministro, tendo como missão assegurar o planeamento, execução e 

coordenação das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência. Fazemos referência a este organismo uma vez que é ele o 

responsável por assegurar, entre outras atribuições, a fiscalização e aplicação relativa aos direitos das pessoas com deficiência; a instrução de processos de 

contraordenação na área dos direitos das mesmas e o apoio às organizações não governamentais de pessoas com deficiência.

Lei n.º 4/2019 Vem estabelecer o sistema de quotas de emprego no setor privado, para pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Lei nº 93/2019
Inclui medidas destinadas a diminuir a precaridade laboral, tais como, a redução do período experimental, a duração dos contratos a termo certo (não pode ser 

superior a dois anos) e incerto (não pode ser superior a quatro anos), assim como o número de vezes de renovação (pode ser renovado até três vezes).

Portaria n.º 200/2020

Criação e regulamentação do Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública (PASPVP), que vigora em Portugal continental, cuja finalidade 

é a eliminação de barreiras arquitetónicas e criação de espaços com condições de acesso para todos, nos serviços públicos da administração direta e indireta, 

visando a criação de um percurso acessível nas instalações, edifícios ou frações cujo uso preveja a receção de público ou integre o atendimento ao mesmo.
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admissão de pessoas com deficiência na proporção de 1% e 2% respetivamente, 

preconizando o seu cumprimento num prazo (a contar da data da sua publicação de 4 

anos (grandes empresas) a 5 anos (médias empresas). De acordo com a Lei, o não 

cumprimento da mesma implica coimas e a reincidência pode ainda implicar a privação 

do direito, à empresa incumpridora, de participar em arrematações ou concursos 

públicos por um período até dois anos.  

Por opção, nesta investigação, apenas estamos a considerar o enquadramento 

legal da Proteção no Emprego da Pessoa Com Deficiência em Portugal, no entanto, 

importa referir que este é um tema em debate a nível mundial, sendo que neste ano 

de 2021, o Comité da Organização das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, convidou todos os interessados - Estados Membros do Comité dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência8, entidades das Nações Unidas, agências 

especializadas, mecanismos de Direitos Humanos das Nações Unidas, organizações 

não governamentais, organizações de pessoas com deficiência e outras partes 

interessadas - a submeter contributos escritos ou orais para melhoria das diretivas, 

envolvendo assim todos num compromisso comum, nesta fase particularmente 

desafiante com o agravamento do desemprego geral, consequente da pandemia 

causada pelo Covid19 (Observatório da Deficiência e Direitos Humanos [ODDH], 

2021). 

Segundo Martins (2001) o acesso ao trabalho é importante para qualquer pessoa 

e “para a pessoa com deficiência, em particular, assume um papel terapêutico 

fundamental, que lhe permite o desenvolvimento das suas capacidades ao estabelecer 

uma relação afetiva profissional, que lhe reforça o sucesso e lhe corrige o insucesso” 

(De la Blétiére, 1997, cit in Martins, 2001, p. 156). Torna-se fundamental encontrar 

soluções para dar resposta à situação precária das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. Neste sentido, as políticas de empregabilidade aqui 

apresentadas, surgem com o objetivo de promover e apoiar a inserção 

profissional/obtenção de emprego das pessoas com deficiência, estabelecendo 

 
8 Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Conjunto de especialistas independentes que 
monitoriza a implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).  
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algumas diretrizes fundamentais, tais como, a ressalva de vagas para trabalhadores 

com deficiência (nos setores público e privado), as medidas de financiamento de 

programas de formação profissional, os incentivos fiscais e as reduções de impostos 

das empresas. 

 

1.1.4. Medidas atuais de apoio à integração profissional de Pessoas Com 

Deficiência  

Conforme referido no ponto anterior, existe bastante legislação dedicada à 

promoção e regulação da contratação das pessoas com deficiência, definindo os 

deveres que todos os empregadores têm de cumprir para que estas pessoas tenham 

condições adequadas ao exercício da sua profissão, independentemente do seu grau 

de incapacidade, existindo disponível um conjunto de apoios e incentivos à 

contratação (Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade), que visa assegurar o direito ao emprego das pessoas 

com deficiência. Podemos encontrar medidas9 que incluem: a) apoios financeiros 

(Estágio Inserção; Contrato Emprego Inserção (CEI); Contrato Emprego Inserção+ 

(CEI+); Contrato Emprego; Emprego Apoiado em Mercado Aberto; Emprego Protegido 

e Estágio ATIVAR.PT e Apoio à Mobilidade Geográfica no Mercado de Trabalho, 

Adaptação dos Postos de Trabalho e a Eliminação de Barreiras Arquitetónicas); b) 

medidas com apoios não financeiros (apoios à qualificação e à integração, 

manutenção e reintegração no mercado de trabalho); e c) outras medidas adicionais 

que promovem a criação de rede e de reconhecimento para as empresas.  Desde 2016 

existe ainda a possibilidade de atribuição do estatuto de Marca Entidade Empregadora 

Inclusiva, “que se destina a promover o reconhecimento e distinção pública de práticas 

de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por entidades empregadoras, 

relativamente às pessoas com deficiência e incapacidade” (IEFP)10. Ainda no âmbito 

das medidas adicionais que promovem a criação de rede e de reconhecimento para 

as empresas, a APPDI criou o Selo da Diversidade11, distinção de prestígio que 

 
9 https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao 
10 https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/detalheMarcaInclusiva.jsp 
11 https://www.appdi.pt/selo-da-diversidade/ 

https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/detalheMarcaInclusiva.jsp)
https://www.appdi.pt/selo-da-diversidade/
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pretende premiar as organizações que realizem ou fomentem práticas enquadradas 

em políticas e estratégias de promoção da diversidade e da igualdade de 

oportunidades no trabalho, onde se incluem as Pessoas com Deficiência.  

Apesar de todas as medidas apresentadas, de acordo com Fontes (2009), em 

Portugal, as políticas de empregabilidade destas pessoas, focam-se ainda muito na 

implementação de subsídios ao invés de criarem um ambiente laboral acessível para 

todos, 

(…) a afirmação das contribuições pelo trabalho no acesso aos direitos sociais, conjugada com 

as barreiras colocadas às pessoas com deficiência no acesso ao mercado de trabalho, cerceou 

as possibilidades de construção de uma vida autónoma e decretou a subsidiação das suas vidas 

através do regime assistencialista. (p. 80) 

 

 

1.1.5.    Dados estatísticos da empregabilidade em Portugal  

Parece ser consensual que um dos fatores decisivos para inclusão social é a 

integração no mercado de trabalho, já que é esta que assegura a independência 

económica, valorização e realização pessoal, em especial, das pessoas com 

deficiência, pelo que o papel das entidades empregadoras é fundamental na criação 

de oportunidades e na verdadeira inclusão e valorização das pessoas com deficiência. 

De acordo com os Censos de 2011, a taxa de desemprego na população geral 

era de 13,2% e na população com deficiência de 19,2% (1,9 milhões de pessoas). No 

entanto, dados mais recentes12 indicam que a taxa de desemprego de pessoas com 

deficiência em 2019 era de 17,6%, sendo que no primeiro semestre de 2020 se 

verificou um crescimento de 10% face aos dados globais de 2019, representando 

atualmente cerca de 3,5 vezes superior à média nacional, o que evidencia os impactos 

negativos da pandemia provocada pela Covid-19 no emprego das pessoas em geral e 

das pessoas com deficiência em particular. Segundo a mesma fonte, em 2018, apenas 

0,55% (n = 12 720) do total de recursos humanos das empresas do setor privado (com 

mais de 10 trabalhadores) eram pessoas com deficiência; em 2019, apenas 2,66% 

(n = 18 617) dos trabalhadores das administrações públicas tinham deficiência. Nesse 

 
12 Fonte: Relatório “Pessoas com Deficiência em Portugal — Indicadores de Direitos Humanos 2020”, 
da autoria do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), 2020. Últimos indicadores 
disponíveis à data da realização da tese. 
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mesmo ano, 53,2% das pessoas com deficiência registadas como desempregadas no 

IEFP eram homens e 46,8% mulheres. Este padrão tem sido semelhante em anos 

anteriores, contudo importa referir que o desfasamento entre ambos tem vindo a 

diminuir, assinalando-se um decréscimo de homens com deficiência registados como 

desempregados. Ao nível das habilitações 26% tinha o 3º ciclo, 24% o ensino 

secundário, 17,8% o 2º ciclo, 16,5% o 1º ciclo, 9,7% escolaridade inferior ao primeiro 

ciclo do ensino básico, e 6,2% o ensino superior, tendo-se verificado um aumento de 

novos inscritos, no IEFP, com habilitações mais elevadas (ensino secundário e ensino 

superior). Os dados disponibilizados relativamente às colocações mostram que, em 

2019, 13,1% (n = 1577) das pessoas com deficiência que estavam inscritas no IEFP 

como desempregadas foram integrados no mercado de trabalho, representando uma 

subida bastante ténue (+0,8%; + 13 colocados/as) face a 2018 (n = 1564). Porém, 

considerando os dados relativos ao final de 2020, verificou-se uma queda de 4,1% nas 

colocações de pessoas com deficiência: apenas 1031 colocações, representando 9% 

do total de inscritos/as no mesmo período13.  

 

 

1.2. Processos de contratação e Empregabilidade de Pessoas com deficiência 

motora 

 

A obtenção ou retorno ao trabalho para as pessoas com deficiência motora14, 

encontra vários desafios. Muitas destas pessoas veem-se confrontadas com o foco na 

sua deficiência ao invés das suas competências, tomando a sua incapacidade o 

protagonismo face ao impedimento da realização de uma diversidade de funções ou 

atividades (Jammaers et al., 2016; Shakespeare, 2013; Shakespeare, 2017). Para 

evitar esta visão enviesada sobre o potencial da pessoa com deficiência motora, torna-

se impreterível a preparação dos gestores de topo e de todos os restantes 

 
13 Dados facultados pela Delegação Norte do IEFP. 
14 Importa referir que, a partir deste ponto, o enfoque deste trabalho será primordialmente dirigido às 

pessoas com deficiência motora, uma vez que são elas o alvo desta investigação, pese embora, muitos 
dos aspetos tratados sejam comuns a pessoas que apresentam outros tipos de deficiência. 
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colaboradores da organização para entrarem num processo que se pretende natural e 

saudável. A verdadeira inclusão acontece quando as equipas partilham rotinas e se 

relacionam ao ponto de já nem se lembrarem da diferença que os colegas possam ter 

(Grace, 2020). Para que isto seja possível, o primeiro passo é reconhecer quais são 

os principais facilitadores e barreiras para a contratação destas pessoas, de forma que 

todos (pessoas com e sem deficiência) possam tornar esta realidade numa prática 

superada, natural e sustentada. Hoje em dia, a credibilidade de uma organização 

também passa pela forma como está informada e preparada para a integração de 

pessoas com deficiência motora, sendo capaz de incutir nos seus colaboradores e 

restantes stakeholders um sentimento de maior segurança e pertença. Neste sentido, 

quanto maior o número de organizações preparadas para esta prática existirem, mais 

rapidamente chegaremos a uma sociedade esclarecida, equilibrada e desenvolvida 

(Grace, 2020).  

 

1.2.1. Facilitadores e barreiras à integração da Pessoa com deficiência 

motora no mercado de trabalho 

De acordo com a CIF (Di Nubila & Buchalla, 2008), existem fatores de caráter 

individual, relativos à funcionalidade e incapacidade da pessoa e fatores de caráter 

contextual, que podem funcionar como facilitadores ou barreiras à integração da 

Pessoa com Deficiência Motora nas diferentes áreas ou contextos de vida (pessoal, 

social, desportivo, profissional, …). Assim, estes fatores dizem-se facilitadores quando 

contribuem para a melhoria da funcionalidade ou redução da incapacidade da pessoa 

com deficiência motora, e falamos de acessibilidades físicas, tecnologia adaptada, 

serviços disponíveis, políticas de proteção e promoção e atitudes positivas da 

sociedade em relação à deficiência, visando o aumento e o envolvimento da pessoa 

com deficiência em todos os contextos. Por sua vez, estes fatores podem funcionar 

como barreiras quando, de alguma forma, limitam a funcionalidade ou provocam 

incapacidade à pessoa com deficiência, ou seja, o oposto dos fatores considerados 

como facilitadores. 

Segundo o estudo levado a cabo nos Estados Unidos por Kaye e colegas (2011), 

os facilitadores para uma contratação inclusiva passam por: conhecer e ouvir pessoas 
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com deficiência; focar nas capacidades/competências ao invés da deficiência; ter o 

envolvimento da gestão de topo; recorrer a práticas inclusivas de recrutamento e 

contratação; ajustar os locais e postos de trabalho ao colaborador; sensibilizar, 

informar e formar gestores e equipas para que melhor entendam este tema, dissipando 

assim equívocos e estereótipos e ajudando a superar preconceitos; recorrer a 

incentivos disponíveis como alavanca para a contratação e posterior aceitação; ter a 

possibilidade de recorrer a um período de trabalho experimental que permita ao 

empregador dispensar colaboradores com deficiência caso o desempenho tenha 

ficado aquém do esperado (à semelhança de outro colaborador sem deficiência). 

Vários são os autores que defendem que o foco deve estar não na pessoa com 

deficiência motora mas na capacidade de adaptação das empresas, com inclusão e 

gestão da flexibilidade horária (Nevala et al., 2015; Padkapayeva et al., 2017; Vornholt 

et al., 2013); a introdução de tecnologia assistida, ou seja, investimento em tecnologia 

e equipamentos que ajudem as pessoas com deficiência motora a superar ou 

minimizar barreiras existentes para a execução da função (French, 2017; Nevala et al., 

2015; Padkapayeva et al., 2017); criar condições para algum colega servir de “mentor”, 

dando assistência à pessoa no seu local de trabalho (Nevala et al., 2015); a 

possibilidade de adesão ao teletrabalho, permitindo a integração profissional de 

pessoas com deficiência motora que, de outra forma, não o conseguiriam face à falta 

de acessibilidades com que se deparam na deslocação para o emprego e dentro das 

próprias empresas (Baker et al., 2018; Padkapayeva et al., 2017). Segundo Santos 

(2014), os empregadores têm também à sua disposição legislação e medidas de apoio 

que não só obrigam como os podem apoiar na preparação das condições de trabalho 

específicas necessárias ao sucesso do enquadramento de uma pessoa com 

deficiência motora. 

Estas são algumas das boas práticas que podem ser levadas em consideração 

pelas empresas para auxiliar no sucesso da escolha e integração de uma pessoa com 

deficiência motora, muitas das quais similares ao que é tido em consideração em 

qualquer processo para pessoas sem deficiência, respeitando as diferenças 

individuais(Kaye et al., 2011). 
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Conhecidos os estudos que identificam possíveis facilitadores para uma 

contratação inclusiva, a verdade é que muitos deles, quando não presentes, são por 

si uma barreira à realização e sucesso da mesma. Como já tivemos oportunidade de 

referir, as barreiras podem ser de ordem física, sociais e/ou atitudinais (Nevala et al., 

2015; Shakespeare, 2017). Como barreiras físicas entendam-se os aspetos tangíveis 

do ambiente físico que impedem o acesso da pessoa a algo, o que engloba vias 

públicas, edifícios, tecnologia, transportes, meios de comunicação e prestação de 

serviços, entre outros. Já as barreiras sociais e/ou atitudinais são fruto das crenças, 

estereótipos e expectativas baixas, resultantes da falta do conhecimento da própria 

sociedade, que acaba assim por reduzir e dificultar a igualdade de acesso das pessoas 

com deficiência. Frequentemente as capacidades das pessoas com deficiência são 

subestimadas e negligenciadas pelos empregadores (Gower et al., 2014; Vornholt et 

al., 2013), apesar de tudo, estudos indicam que, de forma geral, os empregadores 

preferem contratar pessoas com deficiência motora, comparativamente com pessoas 

que apresentem outras tipologias de deficiência (Henry et al., 2014; Shakespeare, 

2013), considerando que as barreiras para as pessoas com deficiência motora sejam 

de mais fácil reconhecimento e correção, de acordo com o estudo realizado no Canadá 

por Jetha e colegas (2019). Os custos associados às acessibilidades, à acomodação, 

ao receio de que não cumpram a 100% a função para a qual possam vir a ser 

contratados ou até mesmo ao maior absentismo por questões de saúde (Kaye et al., 

2011), são outra das preocupações consideradas pelos empregadores. Outros autores 

identificam ainda, a falta de qualificação profissional adequada; a não possibilidade de 

execução de tarefas físicas mais exigentes; a preocupação com a menor 

produtividade; aumento da taxa de acidentes; a reação negativa das equipas; a reação 

negativa dos clientes; e o medo do desconhecido, isto é, por exemplo, não saber como 

comunicar ou tratar os colaboradores com deficiência (Lengnick-Hall et al., 2008), de 

acordo com estudo realizados nos EUA. 

Porém, tal como os facilitadores também as barreiras podem ser intrínsecas à 

própria pessoa e, de acordo com Shakespeare (2017), por vezes, as pessoas com 

deficiência motora desenvolvem sentimentos de inferioridade social, devido à 

frustração e vergonha relacionadas com o facto de se verem impedidas de aceder às 
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mesmas oportunidades que qualquer pessoa sem deficiência. Estando a aceitação da 

sua condição física frequentemente relacionada com a sua autoestima, esta pode ou 

não ser fortalecida de acordo com a relação e comunicação que estabelece com os 

outros e o meio envolvente, ou seja, “a associação à rejeição constante e ser rotulado 

como diferente pode potenciar o desenvolvimento de uma fraca autoimagem” (Reis, 

2008, p. 4). De acordo com Hanga e colegas (2015), na Estónia, algumas pessoas 

com deficiência motora relatam ter problemas emocionais associados à baixa 

autoestima e (auto)estigma, que inviabilizam a vontade de uma participação 

profissional ativa, referindo ainda que sentem falta de competências como a 

capacidade de comunicação, de apresentação, de habilidades informáticas, não 

estando motivadas para trabalhar, preferindo assumir a adaptação e resignação face 

à sua deficiência, mantendo-se refém das pensões sociais. 

Para além destas questões diretamente relacionadas com o trabalho e emprego, 

de acordo Vornholt e colegas (2013), num estudo realizado nos Estados Unidos da 

América (EUA), a população em geral ainda manifesta alguma distância social em 

relação às pessoas com deficiência, resultando assim num maior isolamento das 

mesmas e o desenvolvimento de perceções negativas, nomeadamente no que diz 

respeito às suas capacidades e competências, enquanto potenciais colaboradores. 

 

1.2.2. Facilitadores e barreiras à manutenção da Pessoa com deficiência 

motora no mercado de trabalho 

Conseguir um emprego não é sinónimo de uma empregabilidade sustentável e 

duradoura. Para que isso aconteça, é fundamental que as pessoas com deficiência 

motora tenham a oportunidade de integrar funções adequadas às suas competências, 

valorizando-as e promovendo o seu desenvolvimento de carreira como qualquer outra 

pessoa sem deficiência, permitindo-lhes sentirem-se parte da equipa e do ambiente 

de trabalho que integram, bem como o reconhecimento do seu valor e das suas 

capacidades, de acordo com o estudo realizado por Gustafsson e colegas (2018), na 

Suécia. 

É este o objetivo que deve ser tido em consideração pelos empregadores no 

momento da criação e implementação de programas para pessoas com deficiência 
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motora: proporcionar-lhes um emprego significativo e sustentável, ao invés de um 

enquadramento caritativo (Gustafsson et al., 2018; Vornholt et al., 2013). Rashid e 

colegas (2017), no Canadá, preconizam que locais de trabalho acessíveis e inclusivos 

apresentam melhores condições para garantir empregos significativos a estas 

pessoas. A inclusão social e a obtenção de um emprego significativo e sustentável 

encontram-se assim indissociáveis (Gustafsson et al., 2018). Também Vornholt e 

colegas (2013), apoiam a relação entre esses aspetos, quando referem a inclusão 

social como um indicador chave para o emprego sustentável das pessoas com 

deficiência. Locais de trabalho em que as distâncias sociais entre os diferentes 

intervenientes não se sentem, em que as equipas veem as pessoas com deficiência 

como semelhantes a si mesmas, são mais recetivos e colocam menos barreiras à 

empregabilidade inclusiva (Kocman et al., 2017; Vornholt et al., 2013). Segundo os 

mesmos autores, a experiência de trabalho com pessoas com deficiência reduz a 

distância social, sendo que as pessoas que passam pela experiência de trabalhar 

diretamente com pessoas com deficiência têm atitudes mais positivas do que aquelas 

que não possuem essa experiência, pese embora a existência de experiências menos 

positivas possa resultar em perceções negativas inibidoras de futuras contratações. 

Neste sentido, cabe aos empregadores a promoção de um ambiente de trabalho 

aberto e diversificado, focado nas capacidades e competências da pessoa com 

deficiência, informando e sensibilizando as equipas de forma a reduzir o preconceito 

e criar um local de trabalho aberto e recetivo à aceitação das diferenças e diversidade. 

A importância da presença de todos estes fatores justifica o facto de para algumas 

pessoas com deficiência não ser suficiente estar empregada para se sentirem 

realizadas, uma vez que, tal como qualquer pessoa sem deficiência também estas 

procuram um trabalho que lhes “ofereça desafios e oportunidades de 

desenvolvimento” (Gustafsson et al., 2018, p. 30), igualdade salarial face aos restantes 

colegas, bem como a possibilidade de progressão na carreira, conseguindo desta 

forma, efetivamente, o alcance de um emprego significativo e sustentável. No entanto, 

para muitas outras pessoas com deficiência motora, o medo de não encontrar um novo 

emprego acaba por fazê-las permanecer numa função insatisfatória e com a qual não 
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se sentem felizes (Gustafsson et al., 2018) apenas para conseguirem, pelo menos, 

garantir a sua subsistência e autonomia.  

Hyland e Rutigliano (2013) acrescentam ainda algumas práticas fundamentais 

que ajudam à criação de um ambiente mais inclusivo, tais como a criação de 

programas e políticas de diversidade, que incluam a deficiência; a identificação e 

remoção de obstáculos nos seus programas de atração, retenção e desenvolvimento 

de carreira; criar grupos de afinidade, redes de pares e de coaching; estabelecer metas 

e monitorizar o progresso da aplicabilidade de todas essas medidas.  Van Kooy e 

colegas (2014), na Austrália, defendem que os benefícios de um local de trabalho 

diversificado e inclusivo (incluindo maior lealdade dos colaboradores, reputação e 

rentabilidade financeira), são tão fortes que superam os custos adicionais que o 

empregador possa ter para a garantia do sucesso na contratação destas pessoas 

(como adaptações do espaço e posto de trabalho). Outro benefício indicado por 

Gustafsson e colegas (2018) é o aumento da produtividade resultante de um ambiente 

de trabalho mais positivo e de fortalecimento da relação dentro da própria equipa. 

Barney (1991) e Grant (1991,cit. in Kalargyrou, 2014) afirmam ainda que as empresas 

que recorrem a mão de obra ainda não “explorada” podem aumentar a rentabilidade e 

obter vantagem competitiva, defendendo que a contratação proativa destas pessoas 

pode diminuir a taxa de rotatividade, aumentar a produtividade, diminuindo custos e 

aumentando o lucro da empresa, desenvolvendo assim aquilo a que denominaram de 

teoria da vantagem competitiva.  

No entanto, estudos revelam que na realidade atual domina ainda um discurso 

que desvaloriza as pessoas com deficiência, sendo vistas como menos capazes 

quando comparadas com as sem deficiência (Jammaers et al., 2016; Shakespeare, 

2013; Shakespeare, 2017). Pese embora as pessoas com deficiência motora tenham 

capacidades diferentes isso não significa que as suas competências sejam menores. 

De acordo com o estudo realizado no Reino Unido por French (2017), o que será 

necessário nestes casos é existir um ajuste às necessidades específicas, tal como 

deveria ser feito para qualquer outra pessoa, vindo ao encontro do preconizado por 

Hanga e colegas (2015), que demonstram que algumas das dificuldades partilhadas 

por estes profissionais na participação no emprego passam pelo desajuste da carga 
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horária, ritmo de trabalho, tarefas realizadas, permanência por longos períodos na 

mesma posição (sentados ou em pé), falta de equipamentos adequados e de 

adaptações ambientais, como rampas ou escadas. Estas condições e formas de 

organização do trabalho podem ter como consequência a diminuição do ritmo de 

trabalho, o aumento do tempo para a realização das tarefas, a necessidade de mais 

tempo e pausas para descanso, podendo traduzir-se em níveis produtividade inferior, 

com eventual redução do vencimento. Pensando no bem-estar e saúde destes 

trabalhadores, são identificadas situações de autoestima negativa e de aumento 

percebido do stress na pessoa com deficiência motora que vive esta realidade. Neste 

sentido, um local de trabalho “aberto” (que permite aos colaboradores expressarem-

se e que os compreende) é fundamental para que os colaboradores sintam que são 

capazes de identificar as suas próprias limitações (Vornholt et al., 2018). Importa a 

autoidentificação da própria deficiência (noção das necessidades reais que a 

deficiência lhe traz na execução da função) para que a pessoa possa partilhar com o 

empregador e receber o apoio necessário, pois sem esta identificação muitas vezes é 

complicado para o empregador identificar e implementar as adaptações para que a 

pessoa tenha as condições ideais para a realização da sua atividade (Gustafsson et 

al., 2018; Vornholt et al., 2018). 

Como forma de concluir este ponto, partilhamos a síntese apresentada por 

Nevala e colegas (2015), num estudo realizado na Finlândia, que identifica ainda como 

facilitadores e barreiras a uma empregabilidade inclusiva: a autodefesa (a forma como 

reage e se defende em situações sentidas, por si, como uma potencial ameaça), a 

formação e acompanhamento, a organização e adaptação da função à pessoa, a 

compreensão e o conhecimento dos colegas de trabalho sobre a sua situação em 

concreto, e o apoio da família e comunidade próximas. Estes parecem ser fatores 

fundamentais na prevenção e/ou promoção da empregabilidade das pessoas com 

deficiência. Também a legislação referenciada anteriormente, contém algumas 

disposições que podem, pelo menos em teoria, facilitar soluções flexíveis para a 

empregabilidade de pessoas com deficiência motora. Nesta podemos encontrar 

referência ao dever de o empregador fazer ajustes ao local de trabalho e garantir a 
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adoção de políticas organizacionais que não coloquem os colaboradores com 

deficiência em desvantagem face aos restantes (Fontes, 2009).  

Perante este enquadramento, onde se procedeu à sistematização de diversos 

estudos e documentos legais sobre o recrutamento e manutenção no emprego de 

PCDM, passamos, então, à segunda parte referente à investigação empírica onde se 

pretende analisar a perceção dos principais intervenientes nestes processos de forma 

a identificarmos qual a “verdadeira limitação”, existentes em Portugal, no que à 

(re)integração profissional de pessoas com deficiência motora diz respeito. 
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II. Método 

 

 

2.1. Unidade de análise 

 

A problemática a explorar na presente dissertação apresenta-se num contexto de 

elevada taxa de desemprego de pessoas com deficiência motora (PCDM15). Deste 

modo, o objetivo geral da mesma passa por compreender o que dificulta a 

empregabilidade das PCDM face à restante população, na realidade portuguesa. A 

investigação segue uma metodologia de natureza qualitativa, de cariz não 

experimental e exploratório, visto que o estudo visa compreender a perceção dos 

pontos de vista dos envolvidos, sobre o tema em análise, assegurando a naturalidade 

interpretativa na informação manifesta (Cunliffe, 2011). 

Como objetivos específicos pretende-se: (i) Identificar os principais facilitadores 

e barreiras no acesso das PCDM ao emprego; (ii) Identificar os principais facilitadores 

e barreiras para a manutenção do emprego das PCDM; (iii) Conhecer quais os fatores 

percebidos como mais valorizados pelas empresas no momento da contratação; (iv) 

Compreender o impacto da Lei das quotas e das medidas para a contratação inclusiva, 

para a promoção da empregabilidade das PCDM; (v) Identificar a importância do papel 

das Entidades Sociais no processo de empregabilidade das PCDM; (vi) Conhecer a 

realidade experienciada pelas empresas de R&S no que à empregabilidade inclusiva 

diz respeito. Espera-se, desta forma, contribuir para um melhor conhecimento sobre 

como a (re)integração profissional de PCDM é vivenciada pelos diferentes 

participantes (PCDM, Entidades Empregadoras e Entidades Sociais) e apresentar 

algumas pistas de reflexão em prol de um emprego mais inclusivo. 

Em Portugal, a pertinência da realização desta investigação justifica-se pela 

relevância social da problemática e pelas implicações práticas que se espera que o 

estudo possa ter para a reflexão mais profunda relativamente àqueles que são os 

fatores que influenciam o sucesso da inclusão profissional destes profissionais.  

 
15 Tendo sempre em mente o facto de nos estarmos a referir a um grupo social e não a um objeto/ 
entidade, por uma questão de facilidade na utilização repetida da designação, iremos recorrer à 
utilização da abreviatura nesta parte relativa ao estudo empírico desenvolvido. 
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2.2. Participantes 

 

De acordo com a problemática e os objetivos da investigação, considerou-se a 

participação dos representantes dos três principais atores neste processo, ou seja, as 

PCDM, as Entidades Empregadoras (EE) e as Entidades Sociais (ES) que possuem 

projetos de apoio à empregabilidade destes profissionais. O primeiro grupo é composto 

por dez participantes (cinco empregados e cinco à procura de colocação profissional), 

tendo, pelo menos, dois aspetos em comum: uma deficiência motora e sendo 

acompanhados por Entidades Sociais na procura ativa de emprego.  Pode consultar-

se a sua caracterização na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes do grupo PCDM. 

 
 

O segundo grupo é constituído por cinco representantes de EE, com antiguidade, 

ramo de atividade e número de colaboradores bastante diferenciados, como se pode 

verificar na Tabela 3. Como Critérios de inclusão: terem relação de parceria com ES 

no âmbito da empregabilidade inclusiva e experiência efetiva de contratação e 

contacto direto com estes profissionais.  

Tabela 3 - Caracterização dos Representantes e Entidades Empregadoras. 

 

PCDM Género Idade
Estado 

Civil

Habilitações 

literárias

Área de 

Formação

Com quem 

reside

Tipo de 

deficiência

Causa da 

Deficiência

Grau de 

incapacidade

Valor de Apoios 

(ex. PSI)

Situação atual 

face ao 

emprego

PCDM1 Feminino 43 Solteiro Mestrado Design Gráfico Pais Amputação Acidente viação 95%  > 400€  Desempregado 

PCDM2 Feminino 36 Solteiro Licenciatura
Ciências da 

Educação
Pais Paralisia Cerebral Congénita 60%  < 200€  Desempregado 

PCDM3 Feminino 33 Solteiro 12º ano Administrativa Pais Paralisia Cerebral Congénita 79% Entre 200 e 400€  Desempregado 

PCDM4 Masculino 39 Solteiro 12º ano
Técnico 

Administrativo
Pais Paraplégia Acidente viação 95%  > 400€  Desempregado 

PCDM5 Feminimo 26 Solteiro Licenciatura
Ciências da 

Comunicação
Vive sozinho Spina Bífida Congénita 91% Entre 200 e 400€  Desempregado 

PCDM6 Masculino 30 Solteiro Licenciatura
Eletrónica e 

Informática
Vive sozinho

Disfunção 

Membro inferior 
Doença 62% Entre 200 e 400€  Empregado 

PCDM7 Feminino 33 Solteiro Licenciatura Serviço Social Vive sozinho Paraplégia Acidente viação 80% Entre 200 e 400€  Empregado 

PCDM8 Masculino 26 Solteiro Licenciatura Criminologia Pais Diplegia Espástica Congénita 70%  NA*  Empregado 

PCDM9 Masculino 23 Solteiro 12º ano
Técnico de 

secretariado
Pais Paralisia Cerebral Congénita 70%  NA*  Empregado 

PCDM10 Masculino 47 Solteiro 12º ano Gestão Vive sozinho
Amputação braço 

esquerdo
Acidente  Trabalho 60% Entre 200 e 400€  Empregado 

Representantes das 

Entidades 

Empregadoras (EE)

Género Idade
Função/Cargo na 

organização

Antiguidade na 

organização
Ramo de atividade

Data de início de 

atividade da 

organização

Número global de 

trabalhadores

EE1 Masculino >50 Administrador >20 anos
Soluções Mobilidade 

Urbana
Entre 10 a 20 anos 78

EE2 Feminino 31 a 40 Resonsável RH <10 anos
Atendimento a Pessoas 

com deficiência
>20 anos 170

EE3 Masculino 31 a 40 Resonsável RH <10 anos Tecnologias <10 anos 747

EE4 Feminino >50 Diretor Geral Entre 10 a 20 anos Automóvel >20 anos 4504

EE5 Feminino 31 a 40 Resonsável RH >20 anos Distribuição Entre 10 a 20 anos 3200



22 
 

Em relação ao terceiro grupo, participaram nesta investigação cinco 

representantes de ES, com responsabilidade no âmbito de projetos de apoio à 

empregabilidade de PCD, quatro das quais têm em comum uma parte significativa de 

financiamento pelo Estado, sendo que a restante suporta a sua sustentabilidade com 

apoio de mecenato e angariação de fundos. Importa atentar à caracterização 

apresentada na Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Caracterização dos Representantes e Entidades Sociais. 

 

Para além dos grupos apresentados, foi também considerado um quarto grupo, 

constituído por cinco representantes de empresas de Recrutamento e Seleção (R&S), 

de forma a conhecermos qual a realidade experienciada pelas mesmas junto dos seus 

clientes, no que à contratação de PCDM diz respeito.  

Os grupos participantes neste estudo foram selecionados de forma intencional, 

obedecendo a critérios definidos previamente, como terem algum tipo de relação com 

uma entidade social específica, e de forma a estarem geográfica e temporalmente 

disponíveis para interagir com o investigador (Miles et al., 2014). 

 

 

2.3. Procedimentos de recolha de dados 

 

De acordo com os objetivos do presente estudo, a entrevista semiestruturada 

mostrou-se como sendo o instrumento mais adequado, permitindo ao investigador 

obter informação não só sobre o que os participantes pensam, mas também como 

atuam face ao assunto sustentado pela mesma (Aires, 2015). A mesma foi antecedida 

de questionário pré-entrevista (anexo 1), direcionado a cada grupo de participantes, 

através de e-mail, permitindo a caracterização dos mesmos e respetiva entidade 

representada, no caso dos grupos das EE e ES. Para além disso o questionário das 

Representantes 

de Entidades 

Sociais (ES)

Género Idade
Função/Cargo na 

organização

Antiguidade na 

organização

Início de 

atividade da 

organização

Público

alvo

Número de 

trabalhadores

Nº de colaboradores 

afetos ao projeto de 

empregabilidade

Nº de pcd 

acompanhadas

ES1 Feminino Entre os 30 e 40 Gestora de Projeto Entre 10 a 20 anos >20 anos Jovens e adultos >200 >10 <50

ES2 Feminino Entre os 30 e 40 Gestora de Projeto <10 anos <20 anos
Pessoas com deficiência 

motora
<20 <5 Entre 50 a 100

ES3 Feminino Entre os 30 e 40 Coordenadora Entre 10 a 20 anos <20 anos Pessoas com deficiência >200 Entre 5 a 10 Entre 50 a 100

ES4 Feminino >50 Coordenadora >20 anos >20 anos
Pessoas com deficiência 

e  públicos diversificados
Entre 100 e 150 Entre 5 a 10 <50

ES5 Feminino Entre os 41 e 50 Gestor de Área Entre 10 a 20 anos >20 anos Pessoas com deficiência Entre 100 e 150 >10 Entre 50 a 100
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EE continha questões para a identificação do número e caracterização dos 

colaboradores com deficiência já contratados e às ES foram também solicitadas 

informações sobre a identificação e caracterização das PCD acompanhadas no âmbito 

dos projetos de empregabilidade. 

Com base na revisão de literatura, elaboramos quatro guiões de entrevista que 

serviram como fonte principal de recolha de dados para a presente investigação junto 

de  cada grupo: (1) PCDM Desempregadas; (2) PCDM Empregadas; (3) EE; e, (4) ES. 

Recorrer a este instrumento permitiu proporcionar aos entrevistados, maior liberdade 

de resposta e ao entrevistador maior flexibilidade na colocação ou acréscimo de 

questões de acordo com a pertinência entendida (Aires, 2015). Em termos de 

estrutura, os guiões de entrevista para PCDM Desempregadas e PCDM Empregadas 

integraram questões sobre: (I) o processo de procura e obtenção de emprego; (II) a 

representação do emprego; (III) conhecimento e compreensão dos programas e 

medidas de apoio à contratação; (IV) perceção e entendimento relativamente ao papel 

das ES no apoio ao seu processo de procura de emprego. Por sua vez, o guião de 

entrevista para as EE, integrou questões sobre: (I) a forma como percecionam e 

experienciam a contratação de PCDM; (II) o conhecimento, aplicabilidade e opinião 

dos programas e medidas de apoio à contratação; (III) perceção e entendimento 

relativamente ao papel das ES no apoio ao processo de integração profissional de 

PCDM. As questões utilizadas no guião para as ES, procuraram compreender: (I) a 

tipologia, formato e processo dos programas adotados; (II) a perceção relativamente 

ao conhecimento, aplicabilidade e opinião das EE face aos programas e medidas de 

apoio à contratação que têm à sua disposição; (III) o entendimento face à abertura e 

interesse das EE para a contratação de PCDM.  

Para todos os grupos, como forma de encerrar a entrevista, foram colocadas 

duas questões abertas relativas a recomendações aos diferentes intervenientes no 

processo de empregabilidade inclusiva, e ao entendimento sobre a real abertura do 

mercado de emprego para as PCDM. Como forma de complementar a informação 

recolhida junto dos públicos já identificados, procedeu-se à construção de um 

questionário com dezasseis perguntas, enviado por e-mail (google forms) aos 

representantes das empresas de R&S, permitindo-nos ter conhecimento sobre (I) a 
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existência de grupos que trabalham este tema; (II) existência de equipas afetas à 

empregabilidade inclusiva; (III) perceção da abertura dos seus clientes para a 

contratação destes profissionais; (IV) trabalho desenvolvido para a sensibilização e 

concretização da integração deste público. 

Ao todo realizaram-se 20 entrevistas, entre os dias 22 de janeiro e 12 de fevereiro 

do presente ano, com uma duração média de 47 minutos. Em resultado da situação 

de pandemia por COVID-19, as mesmas foram conduzidas de forma síncrona, mas 

online, com recurso à plataforma Cisco Webex, durante a semana, em horário pós-

laboral e ao sábado, respeitando os compromissos de agenda dos diferentes 

participantes uma vez que, na sua maioria se encontravam a trabalhar. As entrevistas 

foram gravadas com a autorização dos participantes e todos assinaram o 

consentimento informado (Anexo 2), disponibilizado previamente através de e-mail. 

 

 

2.4. Procedimentos de análise de dados 

 

Recolhida a informação, seguiu-se o processo de análise com a transcrição e 

posterior revisão das entrevistas realizadas, permitindo a verificação e correção de 

eventuais erros e iniciando, dessa forma, a primeira fase da análise temática 

qualitativa, com a familiarização dos dados recolhidos (Braun & Clarke, 2006). Com 

efeito, adotou-se a metodologia proposta por Braun e Clarke (2006), composta por seis 

fases: (1) familiarização com os dados, (2) criação de códigos iniciais, (3) identificação 

de temas, (4) a sua revisão, (5) definição e nomeação e, por último, (6) a comunicação 

desses mesmos temas. A escolha deste procedimento de análise prendeu-se com a 

flexibilidade e utilidade fornecidas por esta ferramenta de investigação, potenciando o 

acesso a uma descrição rica, detalhada e complexa dos dados recolhidos ao longo 

das entrevistas (Braun & Clarke, 2006). Posteriormente, seguiu-se a fase de 

codificação inicial, respeitando as ideias transmitidas por cada grupo de participantes. 

Esta codificação foi realizada com anotações e esquemas representativos, de forma a 

identificar possíveis categorias, permitindo uma análise estruturada da interpretação 

mais concreta dos dados recolhidos. Verificada a relação dos temas e respetiva 
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proximidade com o discurso dos participantes, foram identificadas duas estruturas de 

categorias: (1) Acesso ao Emprego e (2) Manutenção do Emprego; passando-se, por 

fim, à identificação e definição de um sistema de subcategorias. 

 

 

2.5. Critérios e estratégias para garantir a qualidade das inferências 

 

Como forma de garantir os critérios de confiabilidade e autenticidade (Guba & 

Lincoln, 1994) na qualidade das inferências desta investigação, adotou-se como 

estratégia o recurso à restituição dos resultados para validação, aos participantes. 

Para isso optou-se pela validação do mapa temático de análise, por uma figura 

externa, e pela garantia do consenso ao nível dos procedimentos adotados, 

realizando-se sessões com os participantes de cada grupo, para apresentação de um 

documento síntese com os temas identificados, acompanhados de algumas 

verbalizações ilustrativas, assegurando-se assim a credibilidade do processo. Foram 

efetuadas três sessões on-line de devolução de resultados (uma por grupo de 

participantes), entre os dias 18 e 25 de maio, com uma duração média de 60 minutos, 

nas quais participaram 60% das PCDM, 60% das EE e 100% das ES. Ao longo de 

toda a investigação foram consideradas diferentes perspetivas, permitindo aos 

participantes não só a apropriação dos acontecimentos relatados, como a obtenção 

de uma perspetiva dos restantes atores envolvidos, garantindo o critério de 

autenticidade (Guba & Lincoln, 1994).  
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III. Apresentação e Discussão de Resultados  

 

 

Tendo como base os objetivos da presente investigação e a recolha de 

informação via questionário e entrevistas realizados, tornou-se possível encontrar uma 

categorização que nos parece relevante para a análise do problema em questão 

(Anexos 3 e 4). Estes mapas foram organizados dando visibilidade aos pontos de vista 

apresentadas pelos diversos participantes envolvidos, relativamente às duas 

categorias definidas: o acesso ao emprego e a manutenção do mesmo. A utilização 

desta estrutura permite conhecer os facilitadores e barreiras identificados por todos os 

intervenientes no processo de empregabilidade de PCDM e assim compreender 

melhor as razões para a elevada taxa de desemprego destes profissionais face à 

restante população. A narrativa fará recurso a exemplos de verbalizações dos 

participantes de forma a reforçar a riqueza dos dados recolhidos.  

De acordo com os estudos realizados nos EUA, Reino Unido, Áustria e Austrália, 

parece consensual que cada indivíduo tem necessidades e capacidades diferentes 

logo, as “boas práticas” não podem ser desenvolvidas e aplicadas de acordo com um 

único conjunto de facilitadores ou uma única abordagem de forma generalizada a 

todas as pessoas com deficiência (Baker et al., 2018; French, 2017; Kocman et al., 

2017; Padkapayeva et al. 2017; Shakespeare, 2013; Shakespeare, 2017),. 

Consequentemente, torna-se necessário o conhecimento aprofundado de diferentes 

tipologias de deficiência e respetivas necessidades das pessoas em concreto.  

Assim, neste estudo, irá ser dado especial destaque aos facilitadores e barreiras 

identificados para as pessoas com deficiência motora, uma vez que é o público-alvo 

do mesmo, embora se reconheça que alguns destes possam ser comuns a qualquer 

tipologia de deficiência ou limitação. De referir que em cada um dos subpontos que se 

seguem será realizada uma análise e resposta aos objetivos apresentados. 
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3.1. Acesso ao Emprego: Fatores a considerar 

 

De acordo com a análise dos dados recolhidos relativamente à identificação, por 

parte dos diferentes intervenientes (anexo 3), de um conjunto de fatores que podem 

promover ou condicionar o acesso ao emprego. Verifica-se que todos os grupos são 

unânimes relativamente à identificação dos fatores intrínsecos às PCDM como 

essenciais para o acesso ao emprego (competências pessoais e a capacidade de 

autonomia para a execução das tarefas), “(…) que as pessoas tenham as 

competências específicas e sobretudo pessoais para abraçar o desafio. O resto 

resolve-se.” (EE4). Outro fator identificado por todos os grupos inquiridos, foi o apoio 

das entidades sociais como fundamental neste processo “(…) até agora na minha 

busca sozinha a verdade é que não consegui encontrar, foi através da associação que 

surgiram as oportunidades." (PCDM2), “(…) as associações trazem não só os 

candidatos, como todo o conhecimento para saber lidar com as suas especificidades, 

ajudando-nos a esclarecer e lidar com o medo do desconhecido.” (EE4), corroborando 

os resultados encontrados no estudo de Baker e colegas (2018). 

A disponibilidade e preocupação das empresas, em adaptar as funções às 

pessoas, foram também referenciadas pelas PCDM. Já os restantes grupos 

identificaram as medidas de apoio à contratação, o estar em conformidade com a 

Lei, o papel da responsabilidade social da empresa e a importância da envolvência 

e comprometimento da gestão de topo, como outros dos facilitadores relevantes. 

Ainda no que ao acesso ao emprego diz respeito, as EE referem ter em conta os 

mesmos aspetos e exigências quer se trate de candidatos com ou sem deficiência, 

dando as mesmas oportunidades, desde que revelem competências para o exercício 

da função16, o que parece contraditório face à realidade mostrada pelos números 

apresentados na primeira parte deste estudo (taxa de desemprego de PCD 3,5 vezes 

superior à média nacional), bem como aos receios/desconhecimento dos 

empregadores (em como lidar e integrar a pessoa, questões de produtividade, 

 
16 Importa não esquecer que a comparação dos níveis de produtividade face aos restantes colegas que 

realizam função similar, deve ser devidamente ajustada, de acordo com as condições que são dadas à 
PCDM para a realização da mesma, de acordo com o já referido por French (2017). 
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preconceitos, custos com adaptações…), identificados pelas ES  “o receio do 

desconhecido (…) as crenças e preconceitos das chefias” (EE4), de acordo com o 

evidenciado por outros estudos (Vornholt et al., 2018). 

A autoconfiança e receios das PCDM, os preconceitos, desconhecimento e 

ausência de feedback das EE, o papel do IEFP, as habilitações académicas e 

formação dos candidatos, os transportes públicos, as acessibilidades, os ritmos de 

trabalho e produtividade, bem como a falta de visibilidade dos candidatos com 

deficiência são outros dos fatores referidos pelos entrevistados (consultar tabela 5), 

sendo que a referência, por 40% das EE, à falta de visibilidade é uma questão não 

encontrada na literatura consultada e que poderá constituir-se como um importante 

aspeto  a explorar no que ao papel das ES diz respeito. Curiosamente, 60% das EE 

refere não ter obstáculos para a contratação, desde que as pessoas mostrem possuir 

as competências para o exercício da função “Se considerarmos que é a pessoa certa 

para a função, as barreiras físicas ou constrangimentos de horários são ultrapassados” 

(EE5), no entanto as PCDM que se encontram em fase de procura ativa de emprego, 

60% refere ter tido necessidade de alargar a sua área de procura face à sua área de 

interesse, de forma a aumentar as possibilidades de colocação profissional, 

necessidade já evidenciada noutros estudos (Gustafsson et al., 2018; Vornholt et al., 

2013), sendo que destas, 80% mostram-se otimistas face a uma rápida colocação.  

 

Tabela 5 - Outros fatores a considerar no processo de acesso ao emprego das PCDM. 
 

 

Autoconfiança e receios das PCDM
“(…) a submissão a qualquer trabalho pois o que querem é trabalhar em detrimento de uma realização 

profissional plena, ficando acomodadas à gratidão de já terem qualquer coisa.” (ES2)

Preconceitos, desconhecimento e 

ausência de feedback das EE

“(…) quando chego à entrevista e vejo a forma como olham para mim penso logo - já foste. (…) grande parte 

das vezes nunca mais dão resposta.”  (PCDM3)

"Só após muita insistência da nossa parte, as empresas nos dão algum feedback."  (ES1)

Ineficiência por parte do IEFP

“(…) como serviço público devia estar mais atento, recebo convocatórias que não têm nada a ver com o meu 

perfil (…) já me aconteceu chegar à empresa e não consegui entrar.” (PCDM4)

"Morosidade e complexidade nos processos não só na identificação dos candidatos como na agilização das 

próprias medidas que temos ao dispor."  (EE1)

Formação

"(...) a formação académica e profissional não é a mais adequada, face às necessidades das empresas."  (EE3)

"As ofertas formativas, principalmente quando falamos de reconversão profissional estão longe de responder 

às necessidades (...) é necessária maior aposta em áreas como tecnologias e línguas estrangeiras."  (ES2)

Transportes Públicos e Acessibilidades

"Se não tivermos carro próprio ficamos logo condicionados." (PCDM4)

"Efetivamente os nossos transportes e vias públicas são uma barreira para as pessoas que têm de se deslocar 

em cadeira, condicionando fortemente o seu acesso ao emprego." (EE4)

Ritmos de trabalho e produtividade

 “Se a empresa assegurar as condições necessárias, os softwares, os programas, as condições físicas para a 

pessoa poder desempenhar o seu trabalho, pode haver até algumas situações em que a pessoa possa ter um 

ritmo de trabalho menos acelerado, face a outros colegas, mas poderá compensar, por exemplo, com mais 

tempo de dedicação.”  (ES1)

Falta de visibildiade dos candidatos
“(...) a falta de informação sobre a existência de candidatos (...) nunca me apareceu uma PCDM a candidatar-

se. Não fossem as associações não chegaria até elas”  (EE1)
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Como complemento a esta análise, quisemos conhecer quais os fatores 

percebidos como mais valorizados pelas empresas no momento da contratação, de 

acordo com cada grupo (Tabela 6). De destacar a experiência profissional referida 

pelas PCDM e, de alguma forma pelas EE, como um aspeto importante enquanto 

inibidor da evolução no processo de seleção, face a outros candidatos que já a 

possuem, de acordo com Lengnick-Hall e colegas (2008) e, pese embora ser um fator 

comum a qualquer pessoa que está a tentar (re)integrar-se profissionalmente, torna-

se mais complexo para candidatos com deficiência. A responsabilidade social da 

empresa é também identificada pelas próprias bem como pelas ES, sendo que estas 

últimas também destacam a necessidade das EE estarem em conformidade com a 

Lei como fator impulsionador para aumentar a sua abertura para a contratação destes 

profissionais. 

 

Tabela 6 - Top 3 dos fatores identificados, pelos diferentes grupos, como os mais valorizados pelas 
empresas no momento da contratação.  

 
 

Apesar de ser nosso objetivo inicial, identificar os principais facilitadores e 

barreiras no acesso das PCDM ao emprego, o que verificamos com o decorrer da 

análise efetuada é que uns não são oponentes aos outros, ou seja, estamos a falar de 

fatores que, na medida em que possam estar ou não presentes, podem facilitar ou 

inibir o processo de procura de emprego por parte destes candidatos. Da análise 

realizada, pese embora fique clara a identificação de fatores intrínsecos às PCDM 

como fundamentais para o sucesso da sua integração, a verdade é que mesmo 

tratando-se de candidatos proativos, motivados e com competências, de acordo com 

a literatura (Erickson et al. 2014; Gower et al., 2014; Rashid et al., 2017), sem a 

“verdadeira” vontade, abertura das EE (que implica o envolvimento e 

comprometimento de todos mas, sobretudo, das lideranças) e a obrigatoriedade legal, 

a integração destes profissionais continua a ser mais dificultada quando comparada 

com os candidatos sem deficiência. 

PCDM Entidades Empregadoras Entidades Sociais

Fatores mais 

valorizados, pelas 

empresas, no 

momento da 

contratação

. Grau académico

. Experiência Profissional

. Qualidade do trabalho 

realizado

. Competências (hard e soft skills) 

necessárias para o exercício da função

. Capacidade de autonomia na 

execução das tarefas

. Responsabilidade social da empresa

. Estar em conformidade com a lei

. Responsabilidade social da 

empresa

. Preocupação com a igualdade de 

oportunidades
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3.2. Manutenção do Emprego: Fatores a considerar 

 

O acesso ao emprego e o direito ao trabalho é fundamental, para a 

sustentabilidade de qualquer pessoa (ONU). No entanto, é fundamental garantir não 

só a integração profissional como a manutenção do emprego e, para isso, mais uma 

vez, importa conhecer o ponto de vista dos diferentes intervenientes daqueles que 

podem ser os fatores a considerar para o alcance de uma inclusão profissional plena, 

destes profissionais. 

Da análise realizada destacam-se como fatores identificados como importantes 

na manutenção do emprego, de forma unânime, pelos diferentes grupos: o 

engagement com a equipa e empresa, “Trabalhar numa área que goste, ter bom 

ambiente de trabalho e espírito de equipa” (PCDM5), “os colegas vêem-nos como um 

exemplo de superação (…) unem verdadeiramente a equipa para um mesmo 

propósito” (EE5), “(…) da nossa experiência as empresas referem que estes 

profissionais são realmente transformadores nas equipas que integram, pela forma 

como levam os restantes colegas a relativizar aquilo que até aí viam como “problemas” 

e a valorizar a diferença.” (ES4) e; a produtividade e a autonomia, tendo sido esta 

última já referenciada no ponto anterior, “eu não tenho o meu chefe a perguntar-me o 

que fiz todos os dias basicamente confia e chega ao dia tenho de apresentar 

resultados” (PCDM8), “(…) dadas as ferramentas e as condições necessárias 

exigimos, tal como aos restantes colegas, que este colaborador seja produtivo e realize 

o seu trabalho de forma autónoma.” (EE1), “(…) o desempenho muitas vezes é 

comparado com os colegas sem incapacidade o que leva a uma perceção de baixo 

desempenho, quando na verdade não quer dizer que não seja uma pessoa 

competente, capaz de o fazer.” (ES5), fatores que vêm ao encontro da literatura 

consultada (Gustafsson et al., 2018; Navas, 2019; Nevala et al., 2015; Shakespeare, 

2017). 

De acordo com a consulta da Tabela 7, podemos identificar outros fatores a 

considerar como importantes na manutenção do emprego: a maioria das PCDM refere  

a autonomia financeira; todas as PCDM empregadas salientam a importância das 

atividades que desenvolvem e a utilidade percebida pela equipa e empresa. Apesar 
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de 80% considerar ter as condições necessárias para a realização do seu trabalho e 

reconhecer a preocupação da empresa para os receber, 20% ainda sente que a sua 

condição, tem um peso negativo face à remuneração e oportunidades de carreira 

comparativamente com os restantes colegas. Por seu lado, quando questionadas as 

EE sobre quais são os fatores que mais valorizam no desempenho profissional das 

PCDM, 80% refere a recetividade à aprendizagem, seguindo-se o interesse pelo 

trabalho, a versatilidade e a assiduidade, com 60%, fatores esses também 

mencionados na literatura consultada (Gustafsson et al., 2018; Hanga et al., 2015; 

Hyland e Rutigliano, 2013; Jammaers et al., 2016; Kaye; 2011; Rashid et al., 2017; 

Shakespeare, 2013).  

 

Tabela 7 - Outros fatores a considerar no processo de manutenção do emprego das PCDM. 
 

 

Quando questionadas sobre o nível de satisfação com o desempenho das PCDM 

face aos restantes colaboradores, 80% das EE referem estar muito satisfeitas, “estas 

pessoas demonstram uma vontade acrescida de aprender e superar desafios” (EE4); 

e 20% satisfeita “Naturalmente umas bem-sucedidas, outras menos, mas o balanço é 

positivo, afinal isso acontece com qualquer colaborador, independentemente da sua 

condição física” (EE5). Por seu lado as ES são unânimes no grau de satisfação com o 

desempenho destes profissionais, referido pelas EE com que trabalham de forma 

próxima, indicando que na generalidade as mesmas se encontram muito satisfeitas, 

Salário

“(…) e a questão do salário porque nos permite criar uma estabilidade financeira e construir uma vida 

completa, acho que isso é muito importante.”  (PCDM2)

“(…) para a minha função eu estou a receber mal para o preço de mercado, mas também devido à situação 

pandémica atual ficava difícil negociar salário.” (PCDM8)

Sentir-se útil e valorizado

“Imagina que estamos a trabalhar e a internet falha, somos nós que resolvemos, (…) somos um motor da 

empresa.”  (PCDM9)

"(...) infelizmente ainda se vê estes profissionais serem subvalorizados com a execução de funções que ficam 

muito aquém das suas reais competências." (ES5)

Ter as condições necessárias para o 

exercício da função

“(...) esforço para adaptar o espaço físico, na mudança das secretárias , na copa, a casa de banho é adaptada, 

o parque de estacionamento é bem importante, (...) tenho todas as condições.”  (PCDM7)

“Sim, mesmo agora com a pandemia ter de trabalhar a partir de casa facilitam-nos tudo, até cadeira se 

precisarmos podemos levar para casa. Apoia-nos no desenvolvimento pessoal com sessões de coach. Não me 

falta nada.” (PCDM9)

Trabalhar na área de interesse

"Claramente que se a pessoa está a fazer o que gosta será mais feliz e mais produtiva."  (ES2)

"Apesar de já ter tido outros empregos é neste que me sinto realizado pois estou a fazer aquilo que realmente 

gosto e com que me identifico." (PCDM6)

Oportunidade de Carreira

“(…) gostaria de ter mais responsabilidade. Acho que sou capaz de ir mais além.” (PCDM10)

"O que verificamos é que muitas das vezes as empresas não levam em consideração a progressão de carreiras 

destes trabalhadores. As pessoas entram para aquela função e ali ficam."  (ES3)

Recetividade à aprendizagem e 

versatilidade

"São pessoas mais recetivas à aprendizagem pois querem agarrar a oportunidade." (ES5)

“(…) têm mais facilidade de responder porque têm diariamente de se adaptar a situações adversas, (…) acho 

que isso faz toda a diferença na sua capacidade e versatilidade, face aos restantes colegas.” (EE3)

Assiduidade
"Pensei que o facto de terem outras necessidades nos cuidados de saúde, compromete-se a assiduidade mas o 

que verifico é que, por vezes, até são mais assidu-os que outros colaboradores sem deficiência." (EE4)
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sentem estes colaboradores bem preparados, mais resilientes, motivados, recetivos, 

prestáveis, disponíveis e com forte capacidade de automotivação “(…) as empresas 

dizem-nos que, por vezes, até sentem por parte das pessoas alguma gratidão pelo 

facto de terem sido integradas, acabam por estar sempre recetivas e disponíveis, para 

qualquer tipo de tarefa ou desafio proposto” (ES1). Importa perceber se esta perceção 

é ou não um reflexo da valorização de uma certa cultura de “submissão” e 

disponibilidade total que se espera de todos os trabalhadores e em particular das 

PCDM. Fica claro, contudo, que ainda há um caminho a percorrer para garantir locais 

de trabalho inclusivos, como é referido por alguns participantes: “(…) como as 

“pessoas normais” (…) quando ouço este discurso, fica para mim bem claro que ainda 

há muito a mudar na mentalidade dos nossos recrutadores, este conceito de 

normalidade assusta-me" (ES1). 

Tal como no ponto anterior, na resposta ao objetivo de identificar os principais 

facilitadores e barreiras para a manutenção do emprego das PCDM, concluímos que 

os fatores analisados podem impactar esta manutenção na medida em que os mesmos 

estejam ou não presentes.  

Apesar das diferenças que caracterizam estas EE, todas referem tratar-se de um 

longo processo de adaptação estrutural, funcional e de sensibilização e capacitação 

das equipas, mas tomar a decisão de avançar, independentemente de já ter ou não 

todas as condições garantidas, é a melhor forma de fazer acontecer e ultrapassar as 

barreiras que possam surgir. Importa aqui ressalvar que o cuidado que referem na 

avaliação e/ou comparação destes profissionais face aos colegas, deve ser o mais 

similar possível, mas sem nunca esquecer aquilo que os distingue, correndo o risco, 

como mencionado anteriormente, de as comparações não serem ajustadas.  

 

 

3.3. A Lei das quotas e as medidas para a contratação inclusiva 

 

De acordo com o objetivo definido relativamente à compreensão do impacto da 

Lei das quotas e das medidas para a contratação inclusiva, para a promoção da 

empregabilidade das PCDM, e pese embora tenham sido criadas com o objetivo de 
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promover e potenciar o aumento das taxas de empregabilidade das pessoas com 

deficiência, verifica-se que grande parte dos participantes nesta investigação 

(consultar Tabela 8), considera a existência das mesmas de grande importância, 

porém, muito distante de cumprir o objetivo da sua criação, uma vez que existe ainda 

um grande desconhecimento das mesmas e quando acionadas revelam-se morosas e 

burocráticas, desmotivando a sua utilização.  

 

Tabela 8 - Perspetiva dos diferentes intervenientes no que diz respeito à aplicação da Lei das quotas 
(Lei nº4/2019) e Medidas de Apoio à contratação Inclusiva. 

 
 

No caso da Lei das quotas para o setor privado ainda se revela muita expectativa 

relativamente à forma como o Estado vai fiscalizar o seu cumprimento e garantir a sua 

aplicabilidade. De destacar que no setor público a mesma já existe desde 2001 

(Decreto-Lei 29/2001) e, como indicado na primeira parte deste estudo, o número de 

trabalhadores da administração pública com deficiência, continua aquém da 

obrigatoriedade legal17. Como medidas mais utilizadas e interessantes 

financeiramente para as EE identificaram-se: o Estágio Inserção; os CEI; o Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto e; o apoio para Adaptação de postos de trabalho e 

eliminação de barreiras arquitetónicas. 

 
17 Fonte: Relatório “Pessoas com Deficiência em Portugal — Indicadores de Direitos Humanos 2020”, 

da autoria do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), 2020. 

Pontos Fortes Pontos a Melhorar

PCDM . A sua existência 

. Aumentar a divulgação

. Agilizar o tempo de resposta

. Fiscalizar o seu cumprimento

"(...) há muito desconhecimento ainda destas medidas e as 

associações apoiam mais que o próprio IEFP que é quem deveria 

ajudar as pessoas quando estão desempregadas, na procura e 

encontro de novas colocações."  (PCDM6)

"(...) necessário simplificar a informação e os processos de apoio à 

contratação torná-la mais leve e ágil. E comunicar melhor!"  (EE10)

Entidades 

Empregadoras

. Apoio financeiro e fiscal à entidade 

. Apoio à adaptação dos postos de 

trabalho

. Permitem período para a entidade 

conhecer os profissionais

. Podem servir para alavancar a 

criação de novas funções

. Aumentar a divulgação

. Agilizar e desburocratizar

"(...) são adequados e suficientes (...)  importante garantir a 

formação das pessoas para o exercício da função e da adaptação 

ao mercado (...)" (EE1)

"(...) somos um país de pequenas e médias empresas e vamos 

precisar de um incremento destas medidas de apoio." (EE4)

"Os apoios existem para serem utilizados, mas é necessária a sua 

divulgação, explicação e agilização na aplicação." (EE5)

Entidades Sociais

. Obrigatoriedade Legal

. Aumento da possibilidade de 

integrar pcd

. Promovem a melhoria das 

acessibildiades e adaptação dos 

postos de trabalho 

. A existência de várias tipologias de 

medidas

. Aumentar a divulgação

. Agilizar e desburocratiza 

. Aumentar o nº de técnicos do IEFP e 

trabalhar em parceria com ES

. Fiscalizar  o seu cumprimento

. Alargar a Lei para pessoas com menos de 

60% de incapacidade

"Na nossa realidade as grandes empresas não estão dependentes 

das medidas (…) se gostarem do candidato e acharem que tem as 

competências contratam."  (ES1)

"(...) as políticas de empregabilidade e os apoios conseguidos 

estão bem estruturados (...) Não concordo com a implementação 

sistema de quotas, mas percebo que ele tenha de existir." (ES3)

"A morosidade p.e., na atribuição de produtos de apoio, é quase 

como que uma pescadinha de rabo na boca, não pode trabalhar 

porque não tem aquele produto, mas depois também não pode 

ter o produto porque muitas vezes não tem trabalho."  (ES4)
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3.4. Projetos de empregabilidade inclusiva: que realidade? 

 

Há já vários anos que existem ES com projetos de empregabilidade dedicados, 

exclusivamente para pessoas com deficiência, várias delas especializadas em 

tipologias de deficiência específicas. Das ES entrevistadas verifica-se que, na sua 

essência, os programas adotados são muito similares, diferenciando-se sobretudo em 

função da caracterização da própria entidade (com ou sem comparticipação do 

Estado), e nas abordagens escolhidas. De forma geral são programas que promovem 

o desenvolvimento de competências, capacitando os candidatos para a sua procura 

ativa de emprego, “(…) avaliação da funcionalidade e a orientação vocacional, 

ajustando as expectativas do candidato à sua real capacidade (…)” (ES3), “(…) 

trabalhamos com eles ferramentas para a empregabilidade, através da criação de um 

plano de desenvolvimento individual” (ES2) e, abrindo portas junto das EE, 

informando, esclarecendo, sensibilizando e formando para as questões ligadas à 

contratação inclusiva, ajudando-as a encontrar o candidato certo, para a função que 

procuram, promovendo momentos de contacto entre PCD e EE, bem como o 

acompanhamento pós colocação e, dessa forma, dar oportunidade ao tecido 

empresarial para conhecer o manancial de talento que está disponível, mas que ainda 

se encontra por descobrir. “(…) sensibilizar, desmistificar, desbloquear mitos que 

possam existir, partilhar exemplos de sucesso, (...) criar relação com a empresa, para 

fazer um match perfeito” (ES2). De referir que poucos são os estudos que evidenciam 

o papel das ES neste processo, mas que, considerando a referência feita por todos os 

grupos envolvidos nesta investigação se mostra de forma clara a importância que lhes 

atribuem, indo ao encontro do objetivo de estudo relativo à identificação da importância 

do papel das Entidades Sociais no processo de empregabilidade das PCDM. 

No que ao acesso ao emprego diz respeito, de acrescentar que quando 

questionadas as ES sobre a % de ofertas recebidas versus % de oportunidades por 

prospeção direcionada que efetuam, no âmbito do acompanhamento com os seus 

candidatos se verificam resultados bastante interessantes de acordo com a tipologia 

de ES em análise (as que são centros de recursos ou gestão participada e as que não 

são). Como se pode verificar na Tabela 9, os centros de recursos têm menos ofertas 
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recebidas, ou seja, a procura por parte das EE é menor comparativamente com as 

restantes entidades, revelando um maior esforço no que à prospeção direcionada diz 

respeito. Quando questionadas sobre este facto, as EE identificam a credibilidade, a 

confiança, a preparação dos candidatos e a agilidade no processo, no momento da 

decisão de escolha das ES parceiras “Visitamos sempre a entidade antes de 

começarmos qualquer projeto com a mesma. Valorizamos a capacidade de resposta 

tendo em conta os perfis que se ajustam ao nosso negócio. É fundamental a 

transparência e confiança em todos os processos.” (EE5). Por sua vez, as ES 

consideram que as entidades de gestão autónoma têm muitas vezes uma estratégia 

de marketing e publicidade forte, nomeadamente nos meios de comunicação social, o 

que lhes confere maior divulgação e visibilidade junto das EE, contrariamente às 

restantes que por “(…) hábito, questões culturais e âmbito de atuação mais local (…)” 

(ES5), perdem esse alcance. Também é unânime a referência à demora dos serviços 

do IEFP no que a esta articulação diz respeito, tendo como consequência a dificuldade 

de agilização dos processos junto das empresas “(…) o tempo de resposta, a 

dedicação e verdadeira preocupação dos técnicos do IEFP impacta o nosso trabalho 

e claramente, apesar de haver alguns que vêm no seu trabalho uma verdadeira 

missão, muitos há que não têm essa postura (…) em teletrabalho, nem telefones 

atendem.” (ES3). Como terceiro aspeto identificado, o facto dessas entidades terem 

como público-alvo pessoas com défices cognitivos e deficiências mais profundas, 

obrigando a uma prospeção mais direcionada e inviabilizando a resposta aos pedidos 

“normais” que as empresas lhes fazem chegar. 

 

Tabela 9 - Realidade das Entidades Sociais na % de ofertas que lhes chegam por parte das empresas 
vs prospeção direcionada realizada pelas próprias. 

 

 

 

Importa salientar que 80% das ES referem facilidade na abertura de portas junto 

das EE, na sua manifestação de interesse, mas depois o grau de concretização é muito 

Ofertas recebidas Prospeção direcionada

ES que não são Centros 

de Recurso
70% 30%

ES que são Centros de 

Recurso
20% 80%
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baixo face aos candidatos apresentados. “Existe recetividade em se reunirem 

connosco e analisar o perfil, mas depois quando pedimos um ponto de situação relativo 

ao follow-up, essa resposta tende a demorar. E, por vezes, chegamos ao ponto de 

passar vários meses e após muita insistência nossa, dizerem que não têm 

possibilidade de integrar a pessoa" (ES1), o que nos mostra que por si, a motivação, 

as softskills e a formação destes candidatos não são suficientes para a sua escolha 

por parte dos potenciais empregadores. Muitos são os exemplos de eventos de 

recrutamento, criados pelas ES, com grande adesão, mas em que depois as 

concretizações ficam aquém do esperado. Aquando da restituição dos dados 

recolhidos junto do grupo das EE, questionados sobre esta perspetiva os participantes 

referem como possíveis motivos para a baixa concretização, a falta de preparação e 

ainda pouca sensibilização das empresas e, mais uma vez, o foco no envolvimento da 

gestão de topo “Normalmente quem participa são pessoas com pouco “peso”, 

consequentemente não conseguem impor como estratégia. Deviam participar mais as 

pessoas decisoras” (EE1); “(…) isso acontece porque implica uma tomada de decisão 

e muitas empresas ainda não estão ágeis no processo de identificação de pessoas 

com deficiência que se ajustem aos seus postos de trabalho ou não conseguem 

facilmente pensar nas adaptações razoáveis que podem ser feitas para que tal 

aconteça” (EE5). 

Considerou-se também interessante mostrar números concretos, na evolução do 

número de pessoas com deficiência acompanhadas pelas diferentes entidades e as 

taxas de colocação nos últimos três anos (Tabela 10). Nos dados apresentados pode 

verificar-se que: (I) na generalidade o número de pessoas acompanhadas e colocadas 

diminuiu, tendo as ES em que esse valor foi mais acentuado (ES3 e ES4), justificado 

como consequência da pandemia e receio dos candidatos em participar por serem 

grupo de risco “as pessoas com a pandemia tinham receio de tudo, deixando a procura 

de emprego de ser uma prioridade para aquela que é uma população de risco.” (ES4), 

mesma justificação referida pelo IEFP. As restantes ES (2 e 5), apesar de terem 

sentido esse impacto, referem como possível fator de sucesso a forma rápida e ágil 

como reinventaram o processo de acompanhamento aos candidatos e trabalho de 

sensibilização junto das empresas, recorrendo a novos formatos on-line quer nas 
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sessões de capacitação, ações de sensibilização e encontros de recrutamento; (II) 

apesar da pandemia algumas das ES (2, 3 e 5) conseguiram manter ou aumentar a % 

da taxa de colocações face ao nº de pessoas acompanhadas o que reflete, segundo 

as mesmas, o resultado da aplicabilidade da Lei n.º 4/2019 “(…) apesar da pandemia 

e do aumento das taxas de desemprego, claramente a Lei da quotas veio aqui 

impulsionar e criar oportunidade para estas pessoas.” (ES2), por sua vez o IEFP refere 

que face à situação houve uma diminuição no que diz respeito aos pedidos e 

colocações; (III) os dados mostram que as taxas de colocação do IEFP são inferiores 

às apresentadas pelas ES, para além disso, importa não esquecer que parte dessa 

taxa reflete colocações realizadas pelas ES, situação que pode ser justificado por não 

serem uma instituição dedicada a este público-alvo; (IV) proporcionalmente a ES2, 

com menos colaboradores afetos ao projeto de empregabilidade, apresenta uma % de 

taxa de colocações superior a todas as restantes, sendo que se trata da entidade cujo 

público alvo são só PCDM, o que nos pode levar a concluir que o tipo de deficiência 

pode fazer a diferença na integração profissional destas pessoas, para além disso a 

ES2 não tem qualquer comparticipação do Estado, o que nos leva a questionar se o 

facto de ter que apresentar resultados aos mecenas dos quais depende a 

sobrevivência do projeto impacta no papel mais ativo dos técnicos para o alcance 

desses resultados. Estranhamos também o facto de algumas das entidades 

comparticipadas pelo Estado (ES 3 e 5) não terem registos de informação anteriores 

a 2019, o que nos leva a questionar sobre a forma como o Estado exige mostra de 

resultados a estas que são as suas representantes junto deste nicho populacional.  

 

Tabela 10 - Evolução do número de pessoas com deficiência acompanhadas vs colocados a trabalhar, 
nos últimos 3 anos, nas entidades participantes no estudo, em comparação com os números 
apresentados pelo IEFP18. 

 

 
 

 
18 Dados partilhados pela Delegação Porto do IEFP, via e-mail. 

nº pessoas 

acompanhadas

nº pessoas 

colocadas

Taxa de 

colocações

nº pessoas 

acompanhadas

nº pessoas 

colocadas

Taxa de 

colocações

nº pessoas 

acompanhadas

nº pessoas 

colocadas

Taxa de 

colocações

IEFP Sem informação 12509 1564 13% 12555 1577 13% 11176 1031 9%

ES1 17

ES2 3 97 19 20% 88 45 51% 85 44 52%

ES3 9 292 26 9% 206 22 11%

ES4 8 174 51 29% 134 52 39% 114 21 18%

ES5 14 229 37 16% 231 39 17%

nº Colaboradores 

afetos ao projeto 

empregabilidade

Sem informação

Sem informação

2018 2019 2020

Sem informação Sem informação Sem informação
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Na visão destes profissionais, ainda há alguns aspetos que lhes causam 

preocupação, no que à empregabilidade destas pessoas diz respeito, como se pode 

analisar na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Preocupações sentidas pelos profissionais das Entidades Sociais no que à empregabilidade 
destes profissionais diz respeito. 

 

 

 

A forma como os próprios técnicos exercem a sua função; a procura desenfreada 

das empresas para cumprimento legal de quotas versus a ausência de preparação do 

terreno (espaço, função e equipa) para a inclusão destes profissionais; a 

subvalorização das suas competências; a formação desajustada face às necessidades 

do mercado; a falta de acessibilidades e; o aumento das taxas de desemprego geral, 

face à pandemia.  

 

 

3.5. Empresas de Recrutamento e Seleção que realidade? 

 

Conhecer a realidade experienciada pelas empresas de R&S no que à 

empregabilidade inclusiva diz respeita, era também um dos objetivos deste estudo, 

assim verificamos que 60% refere já participar em projetos relacionados tendo, 

inclusivamente, uma equipa interna dedicada ao tema, para dar apoio às empresas 

clientes após o surgimento da Lei nº4/2019. Por sua vez 40% refere nunca ter recebido 

indicação, por parte dos clientes, de que procuram candidatos com deficiência e destas 

nenhuma questiona o cliente sobre essa possibilidade o que nos leva a inferir que os 

Competência e motivação dos 

técnicos que trabalham nesta área

"Que nós profissionais não as consigamos apoiar devidamente no seu processo de 

capacitação e procura."  (ES1)

Lei das quotas
"As empresas têm que cumprir quotas, como é que o vão fazer. De que forma? Coerente? 

Será que as empresas estão preparadas para isso?" (ES2)

Subvalorização
"(…) a colocação em funções pouco qualificadas. Subaproveitamento destas pessoas, 

não lhe sendo dado desafios até mesmo para progredir na carreira." (ES1)

Formação desajustada às 

necessidades do mercado

"(...) o facto de não terem formação, habilitações necessárias, face às exigências do 

mercado (domínio de línguas e conhecimentos de IT). É isto que me preocupa, ter 

candidatos preparados e com as habilitações que o mercado procura." (ES2)

Acessibilidades
"(…) acessibilidades das próprias empresas, transportes, questão de assistente pessoal, é 

fundamental a abertura das EE  para uma realidade que lhes é desconhecida."  (ES4)

Aumento do desemprego face à 

pandemia

"O aumento do desemprego por causa da pandemia, vai fazer com as oportunidades 

para as pessoas com deficiência sejam ainda menores."  (ES3)



39 
 

próprios técnicos estão ainda pouco à vontade com o tema. Para além disso, 60% 

refere que os pedidos recebidos advêm da obrigatoriedade legal, sendo a procura de 

pessoas com habilitações académicas superiores maior do que para funções 

indiferenciadas (sem necessidade de grandes habilitações). Como forma de encontrar 

candidatos para apresentar aos seus clientes, as empresas de R&S referem recorrer 

a ES, preferencialmente que tenham projetos de capacitação de candidatos, só 20% 

indica recorrer ao IEFP, num primeiro momento, face à morosidade do processo, o que 

demonstra também neste grupo, a perceção da necessidade de melhoria dos serviços 

deste órgão público. Questionadas sobre o número de pedidos para contratação de 

pessoas com deficiência recebidos, 40% refere não ter essa informação e das 60% 

que respondem, indicam nunca ter tido esses pedidos até 2019 e que desde essa data 

tem vindo em crescendo, apesar de ainda não muito significativo, sendo o resultado 

prático de colocações ainda muito baixo, percebendo-se aqui o início do impacto que 

se espera positivo da Lei das quotas.  

Com base nos dados recolhidos junto dos diferentes grupos, podemos verificar 

um desfasamento entre o que é a perceção das empresas de R&S e a realidade 

partilhada pelas EE quando referem que para a contratação de pessoas com 

deficiência recorrem às ES em detrimento das empresas de R&S, não só por lhes 

identificarem mais conhecimento destes candidatos e das temáticas associadas, como 

também porque não se fazem cobrar dos seus serviços. Relativamente a este último 

aspeto, quando questionadas sobre este tema todas as EE referem que veem este 

serviço como uma relação de win-win, “as entidades sociais se não tivessem a 

oportunidade de colocar estas pessoas, o seu trabalho estava incompleto e daí que o 

ganho dessas entidades é o grau de satisfação e de empregabilidade que conseguem 

garantir a essas pessoas. Portanto, não me parece que nesse caso deva haver um 

pagamento." (EE1), sendo que 60% referem que estariam disponíveis a pagar num 

formato de consultoria “(…) as entidades sociais teriam que ter um serviço na lógica 

de empresa R&S e estariam a concorrer com essas, perdendo a sua essência; ou 

então numa base de consultoria, com definição de entregáveis” (EE4). Por seu lado as 

ES, principalmente as que não têm comparticipação financeira do Estado, referem que 

este pagamento era importante para a sustentabilidade dos projetos, que à data são 
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financiados por mecenas, e que faria todo o sentido conseguirem um modelo 

sustentado pelos serviços prestados, sendo que todas estão de acordo que o 

pagamento desse serviço poderia ser uma barreira, sobretudo para as micro e 

pequenas empresas, embora reconheçam que se as EE pagam por esse serviço a 

empresas de R&S, faria sentido também o pagarem às ES “apresentamos candidatos 

preparados, capacitados e têm o nosso acompanhamento (...) não sei se tendo em 

conta o nosso tecido de pequenas e médias empresas poderá ser uma barreira, mas 

acho que para as grandes empresas não" (ES1); “(…) brevemente o cerco vai apertar 

e as empresas vão ter mesmo que contratar para cumprir com a quota. Portanto, elas 

vão mesmo andar atrás de nós. Poderá ser uma oportunidade” (ES3).  

 

 

3.6. Recomendações para os diferentes intervenientes no processo 

 

Como balanço final resultante não só do que os diferentes interlocutores 

disseram quando questionados diretamente, mas também da análise de resultados 

efetuados ao longo do estudo, considerámos pertinente conhecer quais as principais 

recomendações para os envolvidos neste processo (Tabela 12). 

O Estado tem um papel fundamental e importante na informação e sensibilização 

para as boas práticas pessoais e institucionais, sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, bem como, na identificação de respostas inovadoras às necessidades 

específicas destas pessoas e respetivas famílias, diminuindo assim os preconceitos e 

receios de todos os intervenientes numa sociedade que se quer igualitária. 

Considerando que só conseguimos uma sociedade verdadeiramente inclusiva quando 

os seus cidadãos estiverem devidamente informados (Grace, 2020), é papel do Estado 

apostar no lançamento de campanhas de informação e de sensibilização da opinião 

pública em geral para a promoção das capacidades, potencialidades e direitos das 

pessoas com deficiência motora e outras, bem como definir medidas (legislativas e de 

apoio), regular e fiscalizar o seu cumprimento para garantir a eficácia das mesmas. 

Criar planos de formação adequados às necessidades das pessoas com deficiência e 
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às do mercado de emprego, investir num trabalho mais próximo e em rede com as ES. 

De referir que no passado dia 1 de maio, com o Alto Patrocínio da Presidência da 

República, foi lançada a Plataforma Valor T19 que se espera ser mais uma ferramenta 

de apoio à promoção do emprego e trabalho em rede em prol deste público, no entanto, 

importa acompanhar para verificar o trabalho que irá ser realizado e o verdadeiro 

impacto nos números da empregabilidade de pessoas com deficiência a nível nacional. 

 

Tabela 12 - Exemplos de Recomendações para o Estado. 

  
 

Relativamente às Entidades Empregadoras, de acordo com os dados 

sistematizados na Tabela 13, PCDM e ES referem a importância de haver maior 

abertura e sensibilização para o reconhecimento das competências destas pessoas 

em detrimento do rótulo e falsas crenças que advém da sua condição física. Por sua 

vez, as próprias EE alertam para a necessidade dos seus pares se preocuparem 

verdadeiramente com esta temática e tal como o fazem com outras, a tragam para a 

ordem do dia, falem e ajam sobre ela, sobretudo numa fase difícil como a que estamos 

a passar com o aparecimento da pandemia provocada pelo Covid19. É fundamental 

haver uma reflexão e ação sobre a própria estratégia da empresa e o compromisso da 

gestão de topo e não ser apenas uma preocupação a nível de Recursos Humanos, 

indo ao encontro de estudos anteriores (Erickson et al., 2014; Gower et al., 2014; 

Rashid et al., 2017), bem como o envolvimento de todos os colaboradores em ações 

 
19 https://valort.scml.pt/valort/ 

Recomendações para o Estado

Pessoas com 

deficiência motora

"Relativamente ao apoios sociais e à própria organização do Estado acho que tem sido insuficiente e está 

desfasada da realidade, (...) não há um conhecimento do terreno e acho que há até um pouco de falta de vontade, 

contrariamente ao que acontece com as associações"  (PCDM2)

"(...) convidava o senhor primeiro ministro e os senhores deputados a viver um dia como pessoa com deficiência, 

para verem as dificuldades que nós encontramos (...)"  (PCDM5)

Entidades 

Empregadoras

”Apesar de ter melhorado muito nos últimos 20 anos, (…) ao Estado compete fazer melhorias em todos os aspetos, 

o IEFP devia fazer mais trabalho em rede com entidades do setor social, porque não estão muito vocacionados e 

estão muito longe do terreno. (...) Há aqui uma lacuna grande na formação profissional, porque conheço muito 

pouca direcionada para este tipo de pessoas e para as necessidades das empresas.”  (EE1)

"Necessidade de maior divulgação destes temas, nomeadamente nos meios de comunicação social para que haja 

uma educação e sensibilização em massa. É importante falar-se sobre este tema nos canais principais de 

comunicação, no horário nobre, porque tem de se valorizar esse aspeto, da empregabilidade inclusiva , como se faz 

com outras minorias.“ (EE5)

Entidades Sociais

“Mais técnicos de reabilitação a olhar para esta problemática, que não seja só dar uma "perninha", (…) a 

sensibilização por parte do Governo devia ser massiva. Repensarem a atribuição de subsídios apenas àqueles que 

necessitam mesmo, promovendo assim a proatividade e motivação para o emprego daqueles que podem trabalhar 

mas ficam acomodados às pensões que recebem, apesar de baixas.” (ES3)
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que lhes permitam conhecer de perto as reais capacidades destas pessoas, criando 

verdadeiras condições de integração, acautelando todas as adaptações necessárias.  

 

Tabela 13 - Exemplos de Recomendações para as Entidades Empregadoras. 

 
 
 

As principais recomendações para as Entidades Sociais, identificadas na Tabela 

14, passam pelo reforço do trabalho que têm vindo a realizar junto das PCDM e das 

EE, e pela necessidade de continuar a apostar na partilha de sinergias e fortalecimento 

de um trabalho em rede. Reforçando o papel fundamental não só na capacitação das 

pessoas com deficiência, mas sobretudo no trabalho de persistência junto das 

empresas, no apoio à identificação e seleção de candidatos com deficiência, 

sensibilização através de palestras, testemunhos, formações, entre outras respostas 

à medida, de acordo com as necessidades das empresas, indo ao encontro de Gower 

e colegas (2014).  

Tabela 14 - Exemplos de Recomendações para as Entidades Sociais. 

 

Recomendações para as Entidades Empregadoras

Pessoas com 

deficiência motora

"Que nos contratem pelas nossas capacidades e não porque sabem que vão ter incentivos."  (PCDM3)

"Darem-nos a oportunidade de sermos um exemplo para os outros trabalhadores, há pessoas que não têm 

problemas físicos, mas não gostam de trabalhar e esses sim são menos produtivos."  (PCDM4)

"Acreditem mais em nós, nas nossas competências e capacidades. Somos muito mais do que um rótulo." (PCDM6)

Entidades 

Empregadoras

"Nós estamos cá para ganhar dinheiro, produzir, para ter resultados, e tudo o que nos parece que pode ser uma 

dificuldade, nós queremos excluir (...) portanto, é preciso consciencializar e informar as empresas, e assim como 

há informação institucional para outros temas, também deveria haver para estas questões. Acho que a maior parte 

das empresas em Portugal, nem têm noção que por lei são obrigadas a contratar. (...) é fundamental os gestores os 

principais impulsionadores."  (EE1)

"O setor privado, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, porque só o conjunto das nossas ações num global 

maior é que surtirá efeito. Não é um processo simples, fácil ou rápido, nem é sempre igual (...) O foco das 

empresas neste momento é a sua viabilidade económica, para as que não fecharam ou não faliram, portanto, isto 

vai refletir-se em todos nós e vai refletir-se ainda mais nos mais vulneráveis, mas não podemos parar e resignar-

nos porque a humanidade já passou por grandes privações, grandes guerras, grandes pandemias e ultrapassamos 

sempre. Devemos ter consciência que temos de ser uns para os outros." (EE5)

Entidades Sociais

“Valorizar e dar a oportunidade às pcdm para uma verdadeira inclusão. Da mesma forma que se promove a 

inclusão de mulheres nas profissões maioritariamente dominadas pelos homens (...) entidades, empresas, devem 

recrutar e contratar pcdm numa lógica não de receberem o prémio de marca inclusiva e o reconhecimento na 

sociedade, mas sim pela verdadeira essencia da igualdade de direitos, essa mudança é fundamental, sobretudo 

para os responsáveis das empresas.“  (ES1)

"Pensem fora da caixa, sejam flexíveis e integrem pessoas diferentes das que estão habituadas, mesmo que isso 

implique alterações de procedimento, de processos e de organização em termos de equipa." (ES4)

Recomendações para as Entidades Sociais

Pessoas com 

deficiência motora

"Desde que tenho deficiência tenho uma vida muito mais ativa a nível de emprego do que propriamente quando não 

tinha a deficiência.(,...) Isso acontece porque existem as entidades sociais que estão connosco quando precisamos 

de apoio (…)"  (PCDM1)

"O trabalho das associações tem crescido em termos de qualidade, há esse compromisso de estar próximo dos 

candidatos, de perceber as dificuldades, de apoio no mudar as mentalidades das empresas." (PCDM2)

Entidades 

Empregadoras

"Estão a fazer um excelente trabalho nos últimos tempos, continuar a trabalhar em rede e em proximidade com as 

pessoas e empresas. Têm um papel fundamental junto com as empresas no forçar o IEFP que tem vindo a 

reboque.“  (EE1)

Entidades Sociais "(…) juntarem esforços e trabalharem mais em sinergia…”  (ES4)
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Por seu lado, as Pessoas Com Deficiência Motora, cujo papel ativo é fundamental 

para a defesa dos seus direitos e cumprimento dos seus deveres enquanto cidadãos 

produtivos que, em todo este processo, têm o protagonismo e a possibilidade de 

traçarem o seu próprio rumo, que se pretende de sucesso, nomeadamente na procura 

ativa de emprego e luta por um trabalho digno e pelo alcance da sua realização pessoal 

e profissional (Tabela 15). Aqui verificamos que todas as recomendações se baseiam 

no enfoque para a responsabilidade da PCDM enquanto ator principal, no entanto, 

como referido anteriormente, já vimos que isto não é suficiente para a concretização 

da sua empregabilidade. Pese embora ser essencial o envolvimento ativo destes 

profissionais no processo, também as empresas precisam abrir-se para o 

reconhecimento do seu potencial, dando-lhes ferramentas adequadas para a 

verdadeira inclusão, nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho que surge 

como uma nova oportunidade, de acordo com Padkapayeva e colegas (2017), 

garantindo as condições que lhes permita não ficarem isolados e tenham as 

ferramentas necessárias para o exercício da função na sua própria casa. 
 

Tabela 15 - Exemplos de Recomendações para as Pessoas Com Deficiência Motora. 

 

Apesar do reconhecimento do aumento da taxa de desemprego, face à crise 

como reflexo da pandemia instalada, todos os participantes identificam a dificuldade 

acrescida da empregabilidade das PCDM comparativamente com as pessoas sem 

deficiência, por diversas razões: (1) Pouca abertura por parte das empresas, “As 

empresas, preferem empregar pessoas sem deficiência, exatamente porque se 

sentem mais seguras por se manter no dito processo normal. Nós somos todos muito 

Recomendações para as Pessoas Com Deficiência Motora

Pessoas com 

deficiência motora

"Devemos ter autoconfiança, acreditar em nós e não ficarmos desmotivados por procurar 1 ou 2 vezes emprego e 

não encontrar (...) investirmos na formação, lermos, investigarmos isso é fundamental porque não adianta falar que 

queremos emprego se não fizermos nada para nos desenvolvermos." (PCDM6)

"Acreditar que são capazes mesmo que um dia digam que aquela área não é indicada para si, sentirem que 

realmente é aquilo que gostam de fazer e é aquilo que se sente felizes a fazerem nunca desistam."  (PCDM9)

Entidades 

Empregadoras

"(...) têm de ser mais inconformistas que os outros. Eu quando tenho de fazer algumas coisas em que estou menos 

preparado, faço o trabalho de casa e preparo-me antes. (...) verdadeiramente o futuro deles está nas suas mãos, 

não está no empregador, na entidade social, no Estado, se não fizerem o seu trabalho, o seu papel, se não 

acreditarem em si, serão um joguete nas mãos dos outros, mas nunca serão nada de válido si próprios.“  (EE1)

“Há aqui realmente uma janela de oportunidade única que é a questão do teletrabalho, portanto é de aproveitarem, 

de valorizarem a questão dos seus próprios conhecimentos nas tecnologias e informática, ficarem cada vez mais 

capacitadas a esse nível porque isso vai ser o futuro e vai fazer toda a diferença.”  (EE5)

Entidades Sociais

“Acreditar mais em si e que têm um papel na sociedade, seguir os seus sonhos, preparar-se para o mercado de 

trabalho, como qualquer outra pessoa. Têm de se formar, aprenderem, saber o que querem. É difícil sim, têm 

muitos obstáculos, mas se não se mostrarem e não saírem cá para fora e lutarem pelo que têm direito, dificilmente 

alguém vai fazer isso por eles.“  (ES2)
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comodistas, e o ideal é não termos de nos preocupar com nada” (EE1); (2) Não 

estarem preparadas, com formação adequada às necessidades de mercado, a falta 

de experiência, a sobre proteção familiar, a descrença, a dificuldade de competências 

comunicacionais; (3) A necessidade de maior esforço para mostrar que são válidas 

“(…) receio do desconhecido por parte das empresas, têm mais que lutar. (…) se uma 

pessoa sem deficiência motora estiver insatisfeita no emprego com maior facilidade 

poderá mudar” (EE2); (4) As dificuldades de mobilidade ou realização de funções onde 

há mais procura e que por vezes são solução para os outros (ex. restauração e 

turismo); (5) A falta de acessibilidades e transportes adaptados, “A falta de adequação 

do posto de trabalho, das vias públicas e como a acessibilidade a transporte” (EE3).  

Em síntese, podemos considerar que a “verdadeira limitação” na (re)inserção 

profissional de PCDM carece de especial atenção aos fatores identificados 

anteriormente, quer no momento de acesso ao emprego, quer na garantia do sucesso 

na sua manutenção. Ficando clara a importância do papel de cada um dos 

intervenientes no processo, bem como a escassez de abertura de oportunidades face 

aos desempregados sem deficiência. Apesar disso, importa perceber que as PCDM 

acabam por ter acesso a serviços especializados de apoio à empregabilidade que os 

outros desempregados não têm “(…) as PCDM têm acesso a serviços mais 

especializados e focados na pessoa do que a pessoa desempregada sem deficiência, 

que fica um bocado entregue às listas dos centros de emprego ou à sua procura 

autónoma apenas” (ES5), sendo este um dos fortes facilitadores para ultrapassar as 

barreiras, normalmente encontradas neste processo de empregabilidade inclusiva. 
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IV - Reflexões Finais 

 

 

Este estudo teve como objetivo compreender o que dificulta a empregabilidade 

das pessoas com deficiência motora face à restante população e que ações podem 

ser tomadas no sentido de promover a sua inclusão profissional. Os resultados 

permitem identificar os principais fatores a considerar no acesso das PCDM ao 

emprego e sua manutenção, segundo o ponto de vista dos diferentes intervenientes, 

mostrando que a integração destas pessoas traz benefício para todos, aumentando a 

sensibilização e diminuição do preconceito em relação às pessoas com deficiência, 

contribuindo para a construção de uma Sociedade plena, diversa e com maior 

igualdade de oportunidades, reforçando a imagem das EE enquanto entidades 

socialmente responsáveis, promovendo um ambiente de trabalho mais humanizado 

com efeitos positivos globais para as empresas, permitindo a estes profissionais 

garantirem a sua sustentabilidade económica, assegurando a sua integração social, 

desenvolvimento de competências e melhoria da qualidade de vida. Apesar disso 

todos referem que as PCDM têm ainda maior dificuldade em conseguir um emprego 

comparativamente com as pessoas sem deficiência, tendo sido identificadas diversas 

razões que o justificam: receios por parte das empresas, pela invisibilidade destas 

pessoas, pelo desconhecimento do que poderá implicar em termos de adaptações 

(físicas, de objetivos e metas, tempos de trabalho, no enquadramento e preparação 

da equipa…); pela falta de informação das empresas sobre os benefícios para a 

contratação; pelo recurso a contratos precários e falta de planos de progressão de 

carreira;  por considerarem que pode existir um desajuste nas habilitações e formações 

perante as necessidade do mercado; e, pela falta de fiscalização e medidas de 

avaliação do Estado para garantir que há uma inclusão real e não apenas recurso 

abusivo das medidas de apoio. 

Face ao aumento da taxa de desemprego para a população em geral, derivado 

à atual situação pandémica, a Lei das quotas pode revelar-se uma excelente 

oportunidade para estes profissionais junto das EE, transformando a sua principal 

barreira ao mercado de emprego num promotor do mesmo - a sua deficiência. Apesar 
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de em certos momentos, ao longo deste estudo, o que parece estar em causa na 

contratação das PCDM são apenas as questões que remetem para o próprio indivíduo, 

na prática chega-se à conclusão de que se não fosse o trabalho das ES e a 

obrigatoriedade legal, muitas EE nem se davam ao trabalho de procurar estes 

profissionais pois, tal como referem as mesmas, estão invisíveis, exigem adaptações 

a vários níveis, o acesso a benefícios é trabalhoso, não há garantias de que cumpram 

as metas de produtividade logo. Perante estes obstáculos, se têm à disposição 

candidatos sem deficiência porque optar por um processo mais complexo? Neste 

sentido, contrariamente à manutenção do emprego em que a PCDM ganha outro 

destaque, em que a avaliação é feita de forma fundamentada face ao conteúdo efetivo 

do trabalho realizado e não apenas pela perceção de uma das partes, o acesso ao 

mesmo tem ainda um longo caminho a percorrer sobretudo na mudança de 

mentalidades das EE, na criação de condições efetivas e comprometimento com  

processos inclusivos, sendo aqui fundamental o papel das ES pois o que o estudo 

demonstrou é que  sem elas, o processo continuará moroso e difícil para as PCDM. 

Os resultados próximos a estudos realizados em outros países, há 

especificidades que merecem ser salientadas, desde logo, a consideração, no mesmo 

estudo, dos pontos de vista dos principais intervenientes no processo de (re)inserção 

profissional; perceber-se a valorização dada pelas EE no momento de procura/escolha 

destes profissionais, recorrendo na sua maioria a ES em detrimento das habituais 

empresas de R&S e do IEFP, sendo criteriosas na escolha das ES parceiras; a 

identificação da importância dada ao papel das ES para o sucesso nesta mudança e, 

com isso, perceber-se a relevância da  sustentabilidade económica das que não têm 

comparticipação do Estado, de forma a que possam garantir a continuidade da sua 

atuação e o posicionamento das EE face a essa realidade. 

São ainda várias as oportunidades de melhoria neste processo, no entanto 

deixamos como principais recomendações: 1) a valorização do trabalho das ES, pela 

importância do seu papel como elo entre EE e PCDM e concretizadora de uma 

resposta ainda sentida como deficitária por parte da entidade pública responsável pela 

empregabilidade e formação em Portugal; 2) a necessidade de arranjar estratégias 

para identificar e chegar às PCDM fora dos grandes centros urbanos;  3) rever 
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processo de atuação do IEFP enquanto entidade que tutela a formação e integração 

profissional no país; 4) reforçar o facto de que a integração destes profissionais 

continua a ser um desafio enquanto a gestão de topo das EE não estiver envolvida e 

sensibilizada para as mais valias da contratação destes talentos.  

Pese embora os contributos deste estudo para o tema em análise, importa 

salientar algumas limitações sobretudo as relacionadas com a escolha da amostra que 

incidiu sobre PCDM, que integram programas de empregabilidade com 

acompanhamento por ES, o que lhes confere experiências diferenciadoras de pessoas 

que fazem este percurso sozinhas e que aqui não foram consideradas; EE que já têm 

políticas de contratação inclusiva, o que pode condicionar a informação recolhida face 

a outras que ainda não conhecem esta realidade. Para futuros estudos sugere-se uma 

abordagem que combine metodologias quantitativa e qualitativa, de modo a conseguir 

um grupo de entrevistados e inquiridos mais alargado, que inclua PCDM que não 

estejam a ser acompanhadas por ES, EE que ainda não tenham iniciado processos de 

contratação inclusivos, a colaboradores que tenham recebido PCDM nas suas 

equipas, bem como ter a representação do IEFP. 

Numa lógica de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nesta investigação, e 

em jeito de conclusão, ficam as questões, que são as nossas decorrentes desta 

reflexão final, e nos permitirão equacionar outros estudos neste âmbito de atuação: 

Qual o impacto da legislação na contratação destes profissionais a curto/médio prazo? 

Que mudanças irão decorrer no papel das ES e das empresas de R&S, na captação, 

capacitação e acompanhamento destes profissionais e empresas, num futuro 

próximo? Qual o posicionamento de Portugal, em matéria da empregabilidade 

inclusiva, comparativamente com outros países da Europa? 

Desta forma verificamos que a “verdadeira limitação” não está na pessoa com 

deficiência motora, mas na capacidade de cada um de nós, enquanto pessoa, colega 

de trabalho, gestor, técnico, político e cidadão, tornarmos um mundo igual para todos 

respeitando as diferenças de cada um. 
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Anexo 1 - Questionários pré-entrevista  
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Anexo 2 - Consentimento informado 
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Anexo 3 - Mapa temático (1) Acesso ao Emprego 
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Anexo 4 - Mapa temático (2) Manutenção do Emprego 

 
 


