APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO

APPC Emprego
Serviço destinado às pessoas com deficiência e/ou
incapacidade onde se pretende:

üapoiar na tomada de decisões vocacionais adequadas;
üdisponibilizar a informação necessária à definição
dos percursos profissionais;
ü promover a inclusão no mercado de trabalho;
üpromover a manutenção no emprego, em estreita
parceria com os empregadores.

APPC Emprego APPC
Protocolos de Parceria – credenciação de serviços
A APPC é desde 2013 Centro de Recursos, I.P. (IEFP) credenciada pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional como estrutura de suporte especializada e de apoio
à reabilitação profissional promovida pelos centros de emprego dos concelhos do
Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo;
Em 2015 foi credenciada pelo IEFP como Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo ,
I.P. (IEFP), e por isso estrutura de apoio à inclusão das pessoas com deficiência no

mercado de trabalho em estreita cooperação com os centros de empregos de
Guimarães, Viana do Castelo, Braga, Matosinhos, Porto, Valongo, Gondomar e Vila
Real.
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Tem como objetivo geral a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência,
potenciando a sua participação enquanto cidadãos preparados e contribuintes ativos na idade
adulta.
Para desenvolver a sua intervenção defende uma abordagem concertada, de continuidade ao
longo da vida e flexível entre todos os serviços da APPC, na partilha do conhecimento acerca
das necessidades, expetativas e objetivos pessoais de cada cliente.
Isto é, se por exemplo o cliente é conhecido e apoiado pelas equipas do Centro de Recursos para a Inclusão no seu
percurso escolar, pode e deve, desde sempre, ser também conhecido
pela Equipa APPC Emprego.
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A intervenção desta Equipa faz-se em várias frentes de trabalho:
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para o Emprego
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Destinatários
1. Pessoas com deficiência e/ou incapacidade (PCDI):
Ø com mais de 16 anos de idade;
Ø desempregadas, à procura de emprego ou de qualificação para o emprego;
Ø empregadas com necessidades de acompanhamento na manutenção do seu
emprego;
Ø que procuram serviços especializados para a prescrição e
financiamento de produtos de apoio para acesso/
manutenção de emprego ou acesso/manutenção de formação
profissional
2. Entidades empregadoras que procurem orientação e
consultadoria especializada para a contratação e
acompanhamento dos seus colaboradores com deficiência e
incapacidade;

APPC Emprego
Intervenções específicas
Medida 1 - IAOQE:

•Informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego
•Validação da elegibilidade das PCDI para a medida de emprego (se
necessário)
•Avaliação capacidade de trabalho

Centro Recursos para
Emprego
(CRE)

Medida 2 - AC :

• Apoio à colocação
• Aferição perfil de empregabilidade: realização de estágio em potencial
entidade

empregadora

• Apoio à procura ativa de emprego
Medida 3 - APC:

• Acompanhamento pós colocação
• Apoio aos empregadores
• Apoio ao trabalhador com deficiência
• Adaptação de posto de trabalho
• Eliminação barreiras arquitetónicas

APPC Emprego
Intervenções específicas
• Ações de informação sobre:
- as medidas ativas de emprego,

Gabinete de
Inserção Profissional
Inclusivo
(GIPI)

- reabilitação e formação,
- oportunidades de emprego e de formação,
- programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação;
• Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento de atitude
empreendedora;
• Encaminhamento para ações de formação, medidas de emprego ou
reabilitação;
• Receção e registo de ofertas de emprego;
• Apresentação a ofertas de emprego;
• Colocação em ofertas de emprego.

APPC Emprego
Formação financiada de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade:

Formação/
qualificação

• Percurso B – referenciais

adaptados integrados no Catalogo Nacional das

Qualificações (3.600h), com dupla certificação escolar e profissional;
• Percurso C – Individualizados com base nos referenciais não integrados no
Catalogo Nacional das Qualificações (2900h), com certificação profissional .

Programa de
preparação para a vida
ativa

Centro prescritor
produtos de apoio
para o emprego

• Identificação dos suportes necessários para potenciar a participação;
• Desenvolvimento de competências de gestão e autonomia pessoal .

• Avaliação da funcionalidade ;
• Identificação de produtos de apoio
necessários para o acesso à formação
e emprego
• Follow-up
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Às entidades empregadoras que já possuem como colaboradores,
pessoas com deficiência e incapacidade ou
estão interessadas em recrutar pessoas com deficiência ou incapacidade, disponibilizamos consultoria para:

• Recolha/captação de Ofertas de Emprego: mediação entre a divulgação da oferta de
emprego e a seleção do colaborador;
• Apoio na seleção/ Recrutamento de colaboradores;
• Divulgação e Informação sobre Apoios e Incentivos;
• Apoio nas candidaturas a medidas;
• Acompanhamento especializado para potenciar a capacidade de trabalho dos seus
colaboradores;
• Adaptação do posto de trabalho;
• Eliminação de barreiras arquitetónicas.

APPC Emprego
A Equipa

Direção Técnica e de Serviços: Joana Cardoso
Coordenação Técnica: Daniela Lopes
Gestora da Formação : Marlene Fonseca
Psicólogos : Nuno Peres de Sousa
Terapeuta Ocupacional : Natália Moreira
Educadora Social : Rute Carvalho
Assistente Social : Zélia Marcos
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Está desempregado/a e pretende conhecer medidas de apoio,
aceder a ofertas de emprego ou
procurar oportunidades de formação?

Este serviço da APPC pode responder às suas necessidades e expectativas.
Contacte-nos.

Horário
Segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00

Local:
Centro de Reabilitação
Alameda de Cartes, 192 4300—008 Porto

Contactos:
appcemprego@appc.pt
910556438 / 968514002
225191400

