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Apresentação

O Programa Incorpora surgiu em 2006, impulsionado pela Obra Social ”la Caixa”, com
o desafio de melhorar a integração sociolaboral das pessoas em situação ou em risco
de exclusão social, gerando oportunidades
de ocupação na empresa ordinária com
apoio e seguimento por parte do pessoa
técnico do Programa.

nessas entidades e os diversos agentes do
território com os quais colabora nas diferentes ações do Programa Incorpora.

Trata-se de um programa vivo, com capacidade para se adaptar às necessidades
das pessoas, das empresas e dos territórios. Destaca-se a sua flexibilidade para
dar resposta aos novos desafios que foram
Trata-se de um programa de intermediação surgindo para alcançar a integração socioque combina de forma ótima as necessi- laboral de pessoas vulneráveis, como se
dades do tecido social e empresarial, para demonstrou nos últimos 10 anos.
assegurar o êxito da inserção laboral na
empresa por parte das pessoas beneficiá- O Modelo Incorpora, que se apresentará de seguida, nasceu da necessidade de
rias do Programa.
concretizar questões gerais dos principais
Está em clara sintonia com o objetivo procedimentos de trabalho que estão a ser
específico de luta contra a pobreza e a utilizados, assim como dos instrumentos
exclusão social estabelecido nos progra- usados. Pretende, portanto, ser um documas-quadro da União Europeia e dos Es- mento de referência para harmonizar a extados-membros, no âmbito das políticas periência das diferentes entidades sociais
sociais, já que a inserção laboral promove que levam a cabo o Programa Incorpora.
a inclusão social.
Acreditamos que a sua leitura será inteA experiência acumulada desde 2006 foi ressante e contribua para refletir sobre a
imensamente enriquecedora para todas as própria prática profissional para melhorar a
partes: pessoas atendidas, empresas, enti- inserção laboral das pessoas em situações
dades sociais, pessoal técnico que trabalha de vulnerabilidade.

1

Introdução

O presente documento, Modelo
Incorpora da Obra Social ”la Caixa”,
realiza uma descrição dos principais
elementos do Programa Incorpora.
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O Incorpora tornou-se numa referência
para a integração sociolaboral de pessoas
em situação ou em risco de exclusão social, cujo método, adaptando-o às necessidades específicas de cada território, pode
ser replicado em diferentes lugares, inclusive em países diferentes, independentemente de quem for o impulsor.
Por isso, este é um documento dirigido a
qualquer pessoa que pretenda saber como
funciona o Incorpora. Pode interessar, ainda, aos profissionais das entidades sociais
que levam a cabo o Programa Incorpora –
especialmente aos profissionais recém-incorporados –, a responsáveis de recursos
humanos, a empresários ou empresárias, a
responsáveis de administrações públicas,
a profissionais das entidades do território
que colaboram com o Programa Incorpora,
a gestores dos balcões do CaixaBank ou
CaixaEmpresa, a potenciais impulsores, etc.
Mediante a descrição do Modelo do Programa Incorpora da Obra Social ”la Caixa”,
pretende-se:
zz

Pôr à disposição um enquadramento
teórico-prático de referência.

zz

Valorizar o conhecimento gerado a
partir dos 10 anos de experiência do
Programa Incorpora.

zz

Explicitar a carteira de serviços oferecida aos diferentes grupos de interesse.

zz

Descrever os principais procedimentos de trabalho, para facilitar a replicabilidade e prevenir a variabilidade não

desejada, estabelecendo os mínimos
marcados pela atividade do pessoal
técnico das entidades sociais que levam a cabo o Programa Incorpora.
zz

Oferecer uma visão integrada das diferentes ferramentas que as entidades sociais estão a utilizar.

zz

Dar a conhecer as particularidades
da inserção laboral de determinados
grupos de população que apresentam
necessidades específicas.

zz

Apresentar o sistema organizativo do
Programa Incorpora, a nível territorial,
de gestão de profissionais, espaços,
comunicação interna e externa, etc.

zz

Dar a conhecer o enquadramento de
qualidade estabelecido na intermediação laboral para facilitar o êxito dos
resultados previstos pelo Programa.

Este documento de descrição do Modelo
Incorpora estrutura-se em diferentes capítulos. De seguida, apresentamos brevemente o que é e o que pretende o Programa Incorpora (capítulo 2); também se faz
uma síntese da mudança de paradigma
que o Incorpora representou, revendo o
enquadramento teórico (capítulo 3) e o
estratégico (capítulo 4).
O documento descreve ainda a carteira
de serviços e a metodologia de trabalho (capítulo 5 e 6) e finaliza expondo
as questões-chave de tipo organizativo
(capítulo 7) e de avaliação e melhoria da
qualidade do atendimento (capítulo 8).

1. INTRODUÇÃO

Este documento complementa-se com o
Guia Incorpora – que aprofunda os elementos de qualidade dos procedimentos
de trabalho. Além disso, pelo amplo alcance e pela extensa trajetória do Programa
Incorpora durante estes dez anos, a Obra
Social “la Caixa” publicou diferentes documentos sobre algumas das linhas de
atuação e das estratégias que fazem parte do Modelo Incorpora.

consensual, acordaram as áreas relevantes e os conteúdos que seriam realmente
incluídos.

Se for o caso, o Modelo remete para esses documentos para aprofundar os conteúdos expostos.

Todos estes documentos integram a
metodologia do Programa Incorpora, tal
como se mostra na Figura 1.

A metodologia de trabalho Incorpora
completa-se com o Manual de Indicadores de qualidade, que permite dispor de
uma bateria de elementos de medição
para objetivar a qualidade do trabalho
que se realiza por parte das entidades.
Foi elaborado a partir da realização de
uma revisão bibliográfica das práticas do
setor com maior evidência. Participaram
representantes do setor que, de maneira

No próximo capítulo, apresentamos os
elementos fundamentais do Programa
Incorpora.
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O método Incorpora também é formado
pela plataforma online Incorpora, que
permite deixar registo das ações realizadas com cada pessoa, empresa e oferta,
para poder realizar um seguimento preciso do Programa.

É de destacar que – quando não foi possível usar uma linguagem não sexista – optou-se por utilizar um só género, para se
referir ao masculino e feminino e facilitar,
deste modo, a leitura do presente documento. /

GUIAS DE BOAS
PRÁTICAS

MANUAL
DE INDICADORES
DE QUALIDADE

PLATAFORMA ONLINE DO PROGRAMA INCORPORA

Figura 1. Configuração da metodologia Incorpora
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Apresentação
do Programa
Incorpora
Define-se o Programa Incorpora,
apresenta-se alguns resultados
da evolução nos seus dez anos de
trajetória e descreve-se os diferentes
grupos de interesse.
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2.1

zz

Oferecer às empresas uma alternativa
de responsabilidade social empresarial
em integração laboral, gerando maiores
oportunidades de emprego na empresa
ordinária para as pessoas atendidas.

zz

Potenciar a profissionalização e a formação dos e das profissionais do conjunto de entidades sociais aderentes
ao Incorpora.

zz

Promover territórios socialmente responsáveis, que contribuam para dar respostas às necessidades da pessoa em
situação ou em risco de exclusão social
e que favoreçam a igualdade de oportunidades.

Definição
O Incorpora é um programa de integração
sociolaboral, cuja finalidade é promover a
inserção laboral na empresa ordinária de
pessoas em situação ou em risco de exclusão social.
O Programa Incorpora da Obra Social ”la
Caixa” pretende:
zz

Contribuir para a integração sociolaboral das pessoas atendidas, em situação ou em risco de exclusão social.

A finalidade do Programa Incorpora é promover a inserção
laboral na empresa ordinária de pessoas em situação
ou em risco de exclusão social.

PESSOAS
ATENDIDAS

ENTIDADES
SOCIAIS

Figura 2. Configuração da metodologia Incorpora

EMPRESAS
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O gráfico apresentado abaixo apresenta as principais características que definem o Modelo Incorpora.

Programa

ACOMPANHAMENTO
Itinerário personalizado
Capacitação

PROFISSIONALIZAÇÃO
Alta qualificação
Melhoria contínua

PESSOAS
ATENDIDAS

ENTIDADES
SOCIAIS

APOIO E
ASSESSORIA
Processo de inserção
RSE e benefícios fiscais

EMPRESAS

Trabalho com o território e em rede entre entidades
Prospeção de empresas

TERRITÓRIO
Figura 3. Figura 3. Programa Incorpora. Elementos-chave

O Programa Incorpora mantém o acompanhamento à pessoa, durante todo o
processo de integração sociolaboral. Permite a cada pessoa em situação ou em
risco de exclusão social definir um itinerário próprio, com a assessoria do pessoal técnico.

O Incorpora impulsiona e dá apoio à pessoa, qualquer que seja o seu ponto de
partida, para avançar para a inserção laboral, por conta de outrem ou própria, já
que o autoemprego também está contemplado dentro das linhas de atuação
do Programa.
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Se a pessoa tem um dustúrbio de saúde
mental ou é foi uma pessoa privada de liberdade, considerando as especificidades
dessas situações, o Incorpora oferece linhas de atuação específicas, Incorpora
Saúde Mental e Reincorpora.
Caso o itinerário da pessoa assim o estabelecer, os pontos de formação permitem
oferecer capacitação em competências
transversais, técnicas ou específicas, para
melhorar a empregabilidade das pessoas.
O Incorpora Jovem oferece formação especializada para jovens em risco de exclusão
e apoia-os para conseguir a inserção laboral ou possibilitar o seu regresso ao sistema
educativo.

TERRITÓRIO

Figura 4. Trabalho em rede entre entidades

O Programa Incorpora é realizado pelas entidades sociais selecionadas em cada território. A conceção do território como
agente de mudança, socialmente responsável, que contribui para a inserção laboral
das pessoas em situação ou em risco de
exclusão social é um importante fator diferenciador do Programa.

Os prospetores das entidades sociais têm
as competências necessárias para proporcionar às empresas a assessoria necessária em matéria de responsabilidade social
empresarial e benefícios fiscais, laborais e
comerciais, entre muitas outras questões
que podem ser de interesse para as empresas.

As entidades sociais do mesmo território
aderentes ao Programa Incorpora, cooperam entre elas para dar melhor resposta
às pessoas atendidas; contam com uma
coordenação territorial, que facilita o
trabalho em rede ou colaborativo.

Os profissionais das entidades sociais realizam também intermediação laboral entre as pessoas atendidas e as empresas desse território. Oferecem pleno apoio
em todas as fases do processo de inserção:
desde a seleção até à completa integração
no posto de trabalho. Deste modo, transforma-se as empresas num agente necessário para facilitar a inserção laboral.

As entidades sociais aderentes ao Programa Incorpora realizam uma função de
prospeção de empresas, para obter
ofertas de emprego e oferecer formação à
medida que facilite a posterior inserção.

O pessoal técnico de inserção laboral das
entidades sociais contam com formação

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INCORPORA

especializada em inserção laboral e estão altamente qualificados; são conhecedores das pessoas em situação ou em risco
de exclusão social e também da realidade
das empresas.

De seguida, mostramos alguns dados da
evolução do Programa Incorpora.

O Programa Incorpora caracterizou-se desde sempre pela melhoria contína da
qualidade, de maneira que foram progressivamente introduzidas mudanças que
facilitaram a adaptação do Programa Incorpora às necessidades das pessoas atendidas, das empresas, dos profissionais das
entidades sociais, da coordenação territorial do Incorpora, dos agentes do território
com os quais se relacionam e da sociedade
em geral.

Evolução

2.2

O Incorpora está presente em toda a Espanha. No seu décimo ano de funcionamento,
segundo dados disponíveis em dezembro
de 2015, 355 entidades sociais fazem parte do Programa Incorpora. Estão estruturadas em 21 grupos territoriais.
Em 2015, após uma primeira experiência
piloto, generaliza-se os Pontos Formativos
Incorpora, com 121 entidades. Foram organizadas 386 ações de capacitação até dezembro de 2015.

10.000
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5.000

4.401

4.406

2011

2012

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2013

2014

Figura 5. Evolução anual do número de empresas que contratam uma
ou mais pessoas no enquadramento do Programa Incorpora (2011-2015)

2015
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Além disso, o Incorpora tem uma clara vontade de se internacionalizar. Atualmente,
implementou-se em determinados territórios de Marrocos e da Polónia, sendo 15 as
entidades sociais que fazem parte do Programa Incorpora no estrangeiro.

empresas diferentes
contrataram uma pessoa

O Incorpora emprega 734 profissionais
técnicos – segundo dados de dezembro de
2015 –, que trabalham em rede com o tecido empresarial de cada território.

29.174 empresas diferentes contrataram
uma ou mais pessoas durante os últimos
5 anos.

Representa um conceito realmente inovador ao juntar duas redes – entidade social
e empresa – para assegurar o êxito da inserção laboral de cada pessoa. A evolução
no número de empresas que colaboraram
durante os 10 anos de funcionamento do
Programa é apresentada na Figura 5.

As inserções laborais que foram intermediadas pelo Incorpora no período 20062015 são 109.802. Apesar do contexto
socioeconómico atual, o Programa permitiu aumentar o volume de inserções conseguidas ano após ano, segundo mostra
a Figura 6.
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Figura 6. Evolução das inserções realizadas pelas entidades Incorpora (2006-2015)
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Se se diferenciarem as inserções por coletivos atendidos, os resultados obtidos no
período 2015 com os dez principais são
apresentados na Figura 7.
Durante 2015, das 23.626 inserções feitas, 16.835 foram de pessoas em risco ou
situação de exclusão social e 6791 pessoas com incapacidade.
No total, as pessoas inseridas através da
Rede Incorpora em 2015, 18.836 delas 25,3% - das pessoas atendidas; são excluídas deste cálculo as pessoas com contratos de práticas formativas.

30%

+30h

semanais nos
empregos conseguidos
Além disso, o trabalho das entidades sociais é contínuo e não termina com a primeira inserção, pois, em média, uma pessoa foi inserida laboralmente 1,2 vezes ao
longo do seu itinerário.
Por fim, destacamos que os empregos
conseguidos alcançam jornadas de trabalho com uma média que supera as 30
horas/semana, segundo dados de 2015.
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Figura 7. Percentagem de cobertura do Programa Incorpora (2015)
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2.3

Impacto na pessoa
e na sociedade
Cada inserção laboral é de grande valor
para a pessoa que a fizer, como demonstram os resultados do estudo de impacto
social do Programa Incorpora1. As pessoas beneficiárias do Programa Incorpora tinham conseguido, na sua grande
maioria, mudanças positivas na sua vida.
As respostas das pessoas atendidas às
perguntas mais generalistas associadas à
perceção desse impacto positivo na sua
vida, foram, de facto, as avaliadas com a
maior pontuação.

Cada inserção
laboral é de
grande valor
para a pessoas
que a consegue

A dimensão de autodeterminação tem
ainda assim uma avaliação bastante positiva e está associada à melhoria da autonomia pessoal. É de destacar que mais
de 70% das pessoas atendidas e acompanhadas no processo da inserção laboral, consideram-se capazes de procurar
trabalho sozinhas atualmente, caso precisem.
A dimensão com melhor avaliação é do
bem-estar material, cujo maior impacto
está relacionado principalmente com a
melhoria obtida pelas pessoas atendidas
para dar cobertura às necessidades económicas das suas famílias.
Por fim, nas dimensões de desenvolvimento pessoal e integração social, apesar
de ter avaliações inferiores às anteriores,
deteta-se mudanças positivas gerais em
aspetos concretos (por exemplo, a motivação que o trabalho gera nos coletivos
para continuar a formar-se). Também se
identifica melhorias a nível de integração
em alguns coletivos (por exemplo, a relação conseguida pelos jovens em risco de
exclusão com colegas de trabalho fora do
horário laboral).

A dimensão de relações interpessoais
obtém a maior avaliação de impacto pelas mudanças positivas percebidas pelas
pessoas beneficiárias e faz referência,
em concreto, a mudanças positivas em
relação à família e ao aumento de atividade social, conseguido principalmente no
ambiente laboral.
1 “Estudo de Impacto Social do Programa”. Julho de 2010.

109.802
inserções laborais
em 10 anos
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Além disso, trata-se de um Programa que
demonstrou ser economicamente sustentável. Segundo dados do estudo realizado
em 2013 sobre a Avaliação quantitativa
do impacto do Programa, o Incorpora gera
cerca de 156,7 milhões de euros, com um
claro impacto económico na sociedade.
Esse impacto foi calculado para um horizonte de um ano, embora o resultado
possa transcender esse período. O Retorno Social sobre o Investimento (SROI)
do Programa Incorpora praticamente
multiplica por oito o investimento (7,7 euros por euro investido). Se se analisar de
maneira independente o Programa Reincorpora, pelo esforço de investimento
que requer, principalmente em formação,
o Reincorpora tem um SROI que quase
triplica o investimento realizado (2,77 euros por euro investido) e o Incorpora para
o resto dos coletivos atendidos tem um
SROI de 11,77 euros por euro investido.

2.4

Grupos de interesse
O Programa tem vários destinatários, que
é preciso conhecer, explorar as suas necessidades e expetativas e tratar de lhes
dar resposta. Os diferentes grupos de interesse aos quais o Incorpora tem que dar
resposta são os seguintes: as pessoas
atendidas e as suas famílias, as empresas, as entidades sociais, os profissionais
que trabalham nelas, a coordenação territorial, a sociedade em geral e a própria

Obra Social ”la Caixa” como impulsor. De
seguida, descrevemos brevemente cada
um destes grupos.

2.4.1

As pessoas atendidas
e as suas famílias
A pessoa atendida é a protagonista do
processo de inserção laboral e, como consequência, da integração sociolaboral.
O Programa Incorpora dirige-se a pessoas
em situação ou em risco de exclusão social. Portanto, os coletivos com que se trabalha no Programa Incorpora apresentam
sempre algum fator de risco, que impede
ou dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Entre os fatores de risco, identificam-se alguns de tipo pessoal, como a baixa
qualificação, o fracasso escolar, os vícios,
as doenças, a incapacidade, a etnia, o desenraizamento ou a entrada para a prisão.
Também é necessário considerar fatores
de tipo familiar, como o ter sofrido situações de abuso ou de violência.

A pessoa
atendida é a
protagonista
do processo de
inserção laboral
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+70%

de pessoas atendidas
consideram-se capazes
de procurar trabalho

A estes fatores de risco, tem que se
acrescentar os de tipo socioeconómico:
viver num ambiente desfavorável, não ter
rendimentos ou ter um rendimento mínimo, estar em situação laboral precária,
exercer a prostituição, não ter casa, ser
vítima do racismo, ser estrangeiro e estar
no país em situação irregular e a ausência de círculos sociais, entre outros
As pessoas atendidas esperam do Incorpora acompanhamento para conseguir
ainserção laboral e melhorar a ocupabilidade. O atendimento prestado pelos
profissionais das entidades sociais está
orientado para este resultado.
Apesar de o Programa Incorpora só atender as pessoas que procuram trabalho
e/ou requerem suporte para a manutenção do seu posto de trabalho, as famílias
dessas pessoas também beneficiam do
Programa. Na medida em que melhoram
as condições da pessoa, estas revertem
no seu ambiente e a mudança projeta-se
para os membros da sua família. Portanto, também os familiares são considerados beneficiários indiretos do Programa
Incorpora.

2.4.2

As empresas
As empresas também são um destinatário-chave do Programa Incorpora; independentemente do seu tamanho, todas as
empresas podem colaborar.
O Programa oferece às empresas um recurso de responsabilidade social empresarial em integração laboral. Contribui para
criar uma rede de empresas solidárias.

As empresas
também são um
destinatário-chave
do Programa
Incorpora
Prestar um serviço de qualidade à empresa implica necessariamente oferecer soluções ágeis aos pedidos que realize de
pré-seleção de pessoal, evitando demoras
desnecessárias. O Incorpora tem muitas
pessoas preparadas para ocupar um posto
de trabalho e altamente motivados para o
fazer.
Se a própria entidade não tiver pessoas que
se adaptem à oferta, o trabalho em rede
com as outras entidades sociais do território facilita a resposta rápida de que a empresa precisa para encontrar o/a trabalhador/a certo/a.

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INCORPORA

Portanto, a eficiência é um aspeto da qualidade que as empresas valorizam no Incorpora.
Além disso, não se exige à empresa compromisso de contratação. O processo de
seleção pelo Incorpora é compatível com
outros sistemas que a empresa já utilize.
Outro elemento do Programa Incorpora
que facilita uma resposta às expetativas
das empresas é que, após a inserção, o/a
trabalhador/a e, consequentemente, a empresa, conta com seguimento e apoio no
que precisar. O tempo desse seguimento é
acordado conjuntamente, conforme as necessidades de cada situação.
O trabalho com a empresa requer que o
pessoal técnico de inserção laboral que realiza trabalhos de prospeção se mantenha
próximo, que faça o seguimento periódico
da empresa, que contribua para diminuir os
potenciais temores dos responsáveis das
empresas.
Igualmente, também se apoia a qualificação do pessoal mediante os pontos de formação Incorpora.

2.4.3

As entidades sociais
São o instrumento-chave que permite levar a cabo o Programa Incorpora. Trata-se
de entidades do terceiro setor, com uma
ampla trajetória em matéria de inserção
laboral em cada um dos territórios. Estão

altamente profissionalizadas, têm uma
extensa experiência e uma importante
bagagem para realizar o trabalho que desempenham. As entidades passam a fazer
parte da Rede Incorpora do seu território e,
anualmente, de mútuo acordo, renova-se
o convénio de colaboração. Esse convénio pode ser ampliado, por concurso, para
oferecer outras linhas de atividade, como
os Pontos de formação, Autoemprego ou
outras.

As entidades são o
instrumento-chave
que permite
levar a cabo
o Programa
Incorpora

2.4.4

Os profissionais
das entidades sociais
As pessoas que trabalham nas entidades
sociais que levam a cabo o Incorpora são
também um grupo de interesse, como
cliente interno. Trata-se do pessoal técnico de inserção laboral, que assume diferentes funções segundo as linhas de atividade do Programa Incorpora nas quais
exerce. No caso dos Pontos de Formação
Incorpora, existem formadores ou treinadores.
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21entidades
coordenadoras
no território nacional

Uma entidade que trabalha com o Modelo
Incorpora requer dois perfis profissionais
diferentes: o que realiza o acompanhamento à pessoa para a inserção laboral e
o que realiza a prospeção de empresas.
Esta é uma questão-chave, pois o Incorpora só pode ser implementado com êxito
se se realizarem ambas as funções. Estas
funções podem ser realizadas pelo mesmo
profissional ou por profissionais diferentes. Caso se trate de profissionais diferentes, é necessário assegurar uma perfeita
articulação entre ambos os profissionais
para prestar o suporte que, tanto a pessoa
como a empresa, precisam. Segundo a tipologia de necessidades que surjam, será
uma ou outra figura profissional que lhes
dará resposta.
Além disso, se a entidade oferecer o serviço de Autoemprego Incorpora ou for Ponto de formação Incorpora, os perfis profissionais requeridos têm especificidades.
O Programa potencia a sua profissionalização. É necessário responder às suas
necessidades profissionais, para poderem
desenvolver as suas funções de maneira
excelente. A formação destes profissio-

nais é uma questão-chave, para manterem
as suas competências atualizadas.
Além disso, o Programa Incorpora estimula
a gestão do conhecimento nas entidades
e que todo o potencial das pessoas que
trabalham em cada uma fique ao serviço
de todo o território e, se for o caso, do Grupo Incorpora.
Trata-se de perfis que requerem ainda
uma elevada dose de criatividade, inovação, vontade de partilhar os seus conhecimentos com outros profissionais da rede,
etc. Portanto, também é necessário cuidar
das condições de trabalho e do ambiente
de trabalho nas equipas.
Aprofunda-se este grupo de interesse no
ponto 7.3: Os profissionais.

2.4.5

A coordenação territorial
O Programa Incorpora conta com 21 entidades coordenadoras no território nacional;
cada uma delas coordena a rede de entidades Incorpora do mesmo território.
Cada Rede territorial tem uma pessoa, de
uma das entidades, que atua como coordenadora. A coordenação efetiva dentro da
rede baseia-se na existência de protocolos
de funcionamento de Grupo, acordados entre as entidades que a compõem.

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INCORPORA

Este trabalho colaborativo em rede favorece a eficiência e a eficácia para dar resposta às necessidades das empresas e das
pessoas do território. Além disso, facilita-se
que os diferentes agentes que intervêm
num território (administrações públicas,
serviços públicos – de saúde, educação,
serviços sociais, justiça, juventude, etc.
–, rede de balcões do CaixaBank ou CaixaEmpresa, universidades, empresas, etc.)
se articulem à volta das pessoas mais vulneráveis. Ou seja, juntam-se esforços para
construir territórios socialmente responsáveis. Trata-se de um conceito inovador que
requereu uma mudança de cultura.
Aprofunda-se este grupo de interesse no
ponto 7.2: Coordenação territorial Incorpora.

2.4.6

A sociedade
Considerando que o Incorpora trabalha
com as pessoas em situação de vulnerabilidade, a sociedade, em sentido lato, é
também um grupo de interesse ao qual o
Programa deve dar resposta.
A sociedade espera que a taxa de desemprego reduza e que as pessoas melhorem
a sua ocupabilidade, para que lhes seja
mais fácil encontrar emprego. O Incorpora
contribui enormemente para alcançar este
objetivo.

O trabalho
colaborativo em
rede favorece
a eficiência e
a eficácia para
dar resposta às
necessidades
das empresas e
das pessoas do
território

Da mesma forma, a sociedade confere
um valor às empresas situadas num território, por serem fonte de criação de postos de trabalho diretos e indiretos. Portanto, a sociedade espera do Programa
Incorpora a sensibilização das empresas,
para contratarem pessoas em situação
ou em risco de exclusão social.
Além dos benefícios em qualidade de
vida e o que significa a inclusão sociolaboral para a própria pessoa, não devemos
esquecer o benefício que representa a nível de participação social. Também é de
considerar, como benefício para a sociedade, o pagamento de impostos derivado
da retribuição obtida pelo emprego.
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2.4.7

A Obra Social ”la Caixa”
como impulsora
O impulsor do Programa, a Obra Social ”la
Caixa” ou o agente que assumir a implementação do estabelecido neste Modelo,
é também um grupo de interesse do Incorpora.
O Programa Incorpora tem de gerir os
recursos atribuídos de forma eficiente,
eficaz e equitativa, tendo em conta os
métodos mais avançados para conseguir
os melhores resultados possíveis, contribuindo para fazer uma sociedade mais
justa que devolve o seu investimento à
própria sociedade que confia nela.

Para isso, estabelece-se de forma clara e
explícita uma série de objetivos para cada
território e para cada entidade concreta;
estes estão temporalizados e são quantificáveis. As entidades participam no momento de os estabelecer; são, portanto,
consensuais.
As entidades devem dar resposta sobre
o êxito ou não dos objetivos acordados
e analisar os desvios produzidos, para os
corrigir e dar, assim, a melhor resposta
possível às expetativas do impulsor.
Depois de clarificados os grupos de interesse do Programa Incorpora, descreve-se o enquadramento conceptual de referência, de acordo com o qual intervêm as
equipas técnicas das entidades sociais. /

O Programa Incorpora tem que gerir os recursos
atribuídos de forma eficiente, eficaz e equitativa,
tendo em conta os métodos mais avançados
para conseguir os melhores resultados

3

Enquadramento
conceptual
de referência
O Modelo Incorpora sustenta-se
num enquadramento conceptual que
apresentamos brevemente em seguida.
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Depois, clarifica-se o conceito de integração sociolaboral e descreve-se algumas
questões metodológicas, dando especial
ênfase ao modelo de competências e ao
modelo do emprego com apoio.

3.1

Da inserção laboral à
integração sociolaboral das
pessoas em situação ou
em risco de exclusão social
Embora o acesso ao trabalho seja um direito universal, tal como estabelece o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), nem sempre pode
ser exercido plenamente. Nem todas as
pessoas têm – real e efetivamente – as
mesmas oportunidades de participação no
mercado de trabalho. Determinados coletivos apresentam grandes dificuldades
para aceder e desenvolver uma atividade
produtiva: existem fatores pessoais, culturais, familiares, de saúde, etc., que podem
funcionar como barreiras para aceder ao
emprego.
Esta exclusão do mercado de trabalho
gera claramente situações de vulnerabilidade e exclusão social, com diferentes níveis de complexidade. Portanto, o
Modelo Incorpora não concebe a inser-

A inserção
laboral pode
ser considerada
como uma
via clara de
integração social
ção laboral só como a obtenção de um
trabalho, mas antes como um processo
de acompanhamento que contribui para
a integração sociolaboral das pessoas
atendidas.
E o emprego contribui enormemente
para a socialização, já que promove o
desenvolvimento das relações e redes
sociais. Também facilita a estruturação
do tempo vital das pessoas e a participação ativa em muitos outros aspetos que
envolvem o exercício de direitos de cidadania (prestações sociais, pensões, etc.).
Portanto, a inserção laboral pode ser
considerada como uma via clara de integração social, especialmente para coletivos com dificuldades de participação
no mercado de trabalho. É por este motivo que o Programa Incorpora se define
como um programa de integração sociolaboral.

3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DE REFERÊNCIA

3.2

Abordagem metodológica
da inserção laboral
Uma inserção laboral, tal como a entende o
Programa Incorpora, requer ações prévias,
simultâneas e posteriores à contratação,
com o fim de garantir o êxito, tanto para as
pessoas que acedem ao posto de trabalho
como para as empresas contratantes e,
também, para o contexto social mais amplo.
As entidades sociais aderentes ao Programa Incorpora são as que ficam ao ser-
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viço deste processo. Trata-se de dispositivos de atendimento específicos, que
avaliam tanto as necessidades, as competências e os interesses das pessoas
à procura de emprego, como as oportunidades que oferecem as empresas do
território. Intermedeiam no vínculo entre
ambas as partes para alcançar territórios
socialmente mais responsáveis.
Desde a perspetiva do acompanhamento à pessoa – verdadeira protagonista do processo de inserção laboral –,
realiza-se um conjunto de ações, como
mostra a Figura 8.

Criação de oportunidades
e fórmulas de apoio.
Facilitadores e barreiras:
pessoal, social e socioeconómicas.
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Promoção da carreira profissional

PESSOA ATENDIDA
Acesso ao serviço

ACOLHIMENTO
AVALIAÇÃO
Identificar
INTEGRAL
pedidos,
Perfil profissional,
recursos e
preferências,
necessidades
motivações,
competências

DISEÑO DEL
ITINERARIO

INTERMEDIAÇÃO
LABORAL
Apoio na seleção
e contratação

INSERÇÃO
LABORAL

APOIO À
MANUTENÇÃO

Trabalho em rede com as entidades do Programa Incorpora e outros agentes do território
Empoderamento, trabalho colaborativo, gestão de competências, emprego com apoio

Figura 8. Acompanhamento à pessoa atendida
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As ações
desenvolvem-se
desde um modelo de
intervenção próprio
Para melhorar a eficácia e a eficiência do
acompanhamento à pessoa, é fundamental
o trabalho em rede entre as entidades sociais do mesmo território e com os agentes
sociais desse território.
Estas ações desenvolvem-se desde um
modelo de intervenção próprio que incorpora elementos do modelo de competên-

cias e do modelo de emprego com apoio.
Considerando a situação de cada pessoa
atendida, ambos os modelos interagem
para abordar, da forma mais eficaz, cada
processo de inserção. O pessoal técnico
de inserção laboral presta a cada pessoa
o apoio necessário, de intensidade variável,
conforme as competências da pessoa, para
facilitar o seu desenvolvimento. Trabalha-se, deste modo, para o empoderamento da
pessoa.
Desde a perspetiva do acompanhamento à empresa, as ações realizadas pelas
entidades sociais mostram-se na Figura 9.

Serviço integral:
apoio em todas as fases do processo.
Compromisso de qualidade.
Rapidez de resposta. Proximidade.
MANUTENÇÃO
DA RELAÇÃO
INSERÇÃO
Incorporação de
talento e seguimento

INTERMEDIAÇÃO
LABORAL

TECIDO
EMPRESARIAL
Diagnóstico

EMPRESA
Aproximação e
conhecimento

PLAN DE ACCIÓN
CON LA EMPRESA

Figura 9. Acompanhamento à empresa

CONSULTORIA
Vantagens e RSE

PRÉ-SELEÇÃO
Processos

CONVÉNIOS
Formação sob
pedido e estágios
não profissionais

3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DE REFERÊNCIA

O diagnóstico do tecido empresarial é um
elemento metodológico fundamental do
trabalho com a empresa. Implica ter informação atualizada sobre o tecido empresarial da zona, com especial atenção a novas
empresas, a postos de trabalho disponíveis,
a tendências nos diferentes setores de atividade, etc. Esta informação facilita ao pessoal técnico das entidades sociais a planificação da prospeção, ou seja, a aproximação
às empresas do território. Esta é uma condição necessária para conseguir a inserção
laboral, pois o conhecimento da empresa e
dos postos de trabalho que oferece facilita
enormemente a intermediação laboral.
A prospeção de empresas no Modelo Incorpora não é um processo de trabalho linear, mas tem antes que se realizar de maneira contínua com as diferentes empresas
do território, para promover a evolução nas
formas de colaboração entre cada empresa e a entidade social, para gerar maiores
oportunidades para a inserção laboral das
pessoas. Desta maneira, consegue-se uma
diversidade de postos de trabalho e empresas para inserir as pessoas atendidas.

O Incorpora
pretende o
empoderamento
da pessoa e o
desenvolvimento
das suas
competências

Depois de revistas estas questões metodológicas, expomos alguns elementos
fundamentais do modelo de competências
e do modelo do emprego com apoio de intensidade variável que constituem a base
que fundamenta teoricamente o Modelo
Incorpora.

3.2.1

Contribuições do modelo
de competências
As competências são os recursos da pessoa que se põe em jogo no desempenho
de uma determinada atividade.
As competências são definidas como o
conjunto integrado e complexo de conhecimentos, capacidades, aptidões. São integradas pelos conhecimentos e pela experiência – o “saber fazer”–, as aptidões e
destrezas – o “poder fazer” – e as atitudes
– o “querer fazer”–. A competência é a aplicação de um conhecimento teórico mais
um conhecimento prático, sustentados por
uma atitude determinada.
A atividade profissional promove o desenvolvimento de competências, mas, além
disso, todas as pessoas podem desenvolver as suas competências, situando-se melhor perante o emprego, porque as
competências são um dos componentes
da empregabilidade.
É frequente que as empresas dêem às
competências inclusive mais importância
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do que a outros fatores como a formação
ou a experiência. Por este motivo, o Incorpora pretende o empoderamento da pessoa e o desenvolvimento das suas competências através de ações de capacitação,
estágios não profissionais em empresas
ou outras ações que possam incidir.
O modelo centra-se nos aspetos positivos
do desempenho, ou seja, no que uma pessoa é capaz de fazer. Surge como resposta inovadora aos modelos mais baseados
nos défices e incapacidades. Valoriza os
recursos com que conta um indivíduo para
assumir progressivamente novos papéis,
adquirir aptidões e capacidades.

ao planificar o apoio que se dá à pessoa e
à empresa. O conceito de apoio inclui qualquer forma de ajuda pessoal facilitada à
pessoa trabalhadora ou a quem a contrata no posto de trabalho. Mediante a elaboração de planos de apoio, adequa-se a
intensidade (básica, intermédia ou alta), a
frequência e o tipo (intermitente, limitado,
extenso ou generalizado) de apoio às necessidades e preferências de cada pessoa,
para facilitar a inserção laboral.

Os princípios-chave do emprego com
apoio enunciam-se abaixo:
zz

Procura de emprego rápida, sendo a
preparação simultânea para a procura.
A formação é posterior à incorporação
no posto de trabalho, preferencialmente
dentro do contexto laboral.

zz

Seleção do posto de trabalho em função das preferências, necessidades e
prioridades das pessoas.

zz

Não há critérios de exclusão; qualquer
pessoa que tenha interesse em encontrar um trabalho pode fazê-lo.

zz

Tanto os postos de trabalho procurados
como as suas remunerações estão dentro dos parâmetros do mercado competitivo.

zz

Apoio individualizado de duração ilimitada e intensidade diversa, conforme as
necessidades.

3.2.2

Fórmulas de apoio
com intensidade variável
A inserção laboral no mercado ordinário de
coletivos de pessoas que apresentam dificuldades de acesso ao mercado de trabalho ordinário requer a gestão e aplicação de
diferentes tipos, frequência e intensidades
de apoio.
O apoio planifica-se e gere-se, tendo em
conta os recursos da própria pessoa, o seu
ambiente familiar e relacional, o ambiente
da empresa e os recursos dentro do território. Há que ter em conta que determinadas
pessoas requerem apoios durante toda a
sua vida laboral, e isto tem que ser tido em
conta

3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DE REFERÊNCIA

zz

Estreita colaboração entre a equipa de
profissionais de inserção laboral e o de
atendimento no âmbito comunitário.

zz

Apoio para obter a informação necessária sobre prestações e benefícios sociais (bonificações, ajudas sociais, etc.),
para que as pessoas possam tomar as
decisões mais convenientes.

zz

O pessoal técnico de inserção laboral
relaciona-se com os empresários para
conhecer as suas necessidades e preferências, orientando os serviços para
a comunidade. O Emprego com apoio
também se caracteriza pelo envolvimento ativo das empresas e a intermediação
no processo de inserção das pessoas.
Portanto, o apoio é oferecido tanto às
pessoas como às empresas, para garantir a satisfação de todas as partes na
relação laboral.

Os valores deste modelo são os seguintes:
zz

Individualidade. O foco de atenção
são as próprias necessidades e os interesses das pessoas.

zz

Em relação à situação pessoal, decisões, necessidades e desejos.

zz

Autonomia. Apoio à autodeterminação e à tomada de decisões sobre o
que é o seu projeto vital.

zz

Escolha informada. Implica ajudar
as pessoas a ter consciência das suas
oportunidades, a escolher de acordo
com as suas preferências e aceitar as
consequências da sua escolha.

zz

Empoderamento. Capacitação e potenciação das próprias capacidades;
implica assumir a responsabilidade sobre a própria vida e o próprio bem-estar.

zz

Confidencialidade. Respeitando as
normativas vigentes e só utilizando a
informação com consentimento.

zz

Flexibilidade. Adaptação às necessidades dos utilizadores.

zz

Acessibilidade para todas as pessoas que estiverem interessadas.

Através desta metodologia, a pessoa é
protagonista ativa do seu processo de inserção promovendo-se a máxima autonomia pessoal como princípio orientador de
toda a intervenção. A especificidade do
apoio promove intervenções individualizadas com possibilidade de as adaptar à
grande heterogeneidade e diversidade de
pessoas atendidas.
No próximo capítulo, descreve-se o enquadramento estratégico do Programa Incorpora. /
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Programa

Necessidades
Competências
Interesses

Procura
EMPREGO

Oportunidades

Ajuda a conseguir/manter
EMPREGO

tem
EMPREGO

DISPOSITIVOS
DE ATENCIÓN
ESPECÍFICOS

TERRITÓRIO

socialmente responsável

Figura 10. Dispositivos de atendimento específicos no processo de procura de emprego

4

Enquadramento
estratégico do
Programa
Incorpora
A missão, a visão, os valores e os
princípios de atuação do Programa
Incorpora estão alinhados com a razão
de ser da Obra Social “la Caixa”.
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4.1

Missão
A missão do Programa Incorpora é:

Promover a inserção laboral como base
para a integração sociolaboral na empresa
ordinária das pessoas em situação
ou risco de exclusão social.
Os profissionais das entidades sociais realizam ações efetivas e eficientes, orientadas para resultados, incorporando práticas
inovadoras e avaliáveis.

Acompanham a pessoa e trabalham em
rede com as empresas, os outros agentes
e o resto das entidades sociais do território, para oferecer maiores oportunidades
para as pessoas atendidas.

4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA INCORPORA

4.2
Visão

A visão concretiza-se em:

Ser um programa consolidado que, através da
prática da excelência e da coerência interna
com as abordagens de integração sociolaboral,
gere confiança na nossa sociedade globalizada
e maiores oportunidades para as pessoas
atendidas.

Ser uma referência nacional e internacional
como programa de responsabilidade social
empresarial e que, através do acompanhamento
às pessoas e dos processos formativos, favoreça
significativamente encontrar um emprego.

Pretende-se marcar uma tendência na promoção
de territórios socialmente responsáveis,
fomentando a colaboração entre a administração
pública, a esfera empresarial, o terceiro setor e
outros agentes. Desde o território, para o território
e com o território.
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4.3

Valores
Considerando a missão e a visão, os valores do Programa Incorpora são os seguintes:

PESSOA
COMO PROTAGONISTA

TRABALHO COLABORATIVO
E EM REDE

FOMENTO DE
TERRITÓRIOS
SOCIALMENTE
RESPONSÁVEIS

Programa
ACOMPANHAMENTO
DESDE A PROXIMIDADE
à pessoa e à empresa

EFETIVIDADE E
ALTO IMPACTO

Figura 11. Valores do Programa Incorpora

4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA INCORPORA

De seguida, descreve-se brevemente cada
um dos cinco valores.

Pessoa como protagonista
do próprio processo.
A pessoa atendida situa-se no centro da intervenção, é o eixo. Acompanha-se a pessoa para se sentir valorizada e empoderada
para a procura de emprego e participar ativamente no seu próprio processo. A participação é voluntária e é fundamental para o
êxito do processo que a pessoa se comprometa com o seu próprio itinerário.

Acompanhamento desde
a proximidade à pessoa
e à empresa.
As entidades estão perto das pessoas que
atendem, pois o Programa Incorpora é desenvolvido por entidades sociais do território, que são uma referência estável. A pessoa tem sempre à sua disposição pessoal
especializado, tanto se precisar de orientação e formação, como apoio na inserção
laboral por conta de outrem ou própria.
A empresa conta com uma equipa de profissionais acessível, dispostos a facilitar o
desenvolvimento da responsabilidade social empresarial no território.

Efetividade e alto impacto.
Todas as ações realizadas no enquadramento do Programa Incorpora (tanto as
ações com as pessoas como com as pessoas e outros agentes do território) contribuem para facilitar a inserção laboral
das pessoas atendidas. Da mesma forma,
o trabalho de coordenação entre as entidades sociais aderentes ao Programa

Incorpora também está claramente orientado para melhorar os resultados obtidos
e, portanto, a efetividade e o impacto do
Incorpora.

Fomento de territórios
socialmente responsáveis.
Os diferentes agentes do território (administrações, empresas, outras entidades sociais, etc.) articulam-se, para dar uma melhor resposta às necessidades das pessoas
mais vulneráveis do território. Evita-se a duplicidade de serviços e, ao trabalhar conjuntamente entre vários agentes de um território, as ações têm maior impacto territorial.
Também se facilita, deste modo, a implicação das empresas, mediante o desenvolvimento da sua responsabilidade social no
próprio território.

Trabalho colaborativo e em rede
entre as entidades Incorpora.
O Programa Incorpora fomenta a colaboração entre as entidades sociais, o intercâmbio de métodos de trabalho e a partilha de
experiências inovadoras que dêem bons
resultados. Tem uma estrutura de coordenação territorial que facilita o trabalho colaborativo e a construção do Modelo, a partir
das contribuições dos diferentes agentes
implicados.
Para facilitar que estes valores impregnem
a prática dos profissionais das entidades
sociais aderentes ao Programa Incorpora,
explicamos os princípios de atuação do
Programa Incorpora.
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4.4

Princípios de atuação
Considerando a missão, a visão e os valores do Programa Incorpora, os princípios de
atuação são os seguintes:

+

OLHAR INCLUSIVO

AVALIAÇÃO orientada
para resultados e MELHORIA

APOIO ENTRE IGUAIS

Programa
VISÃO INTEGRAL

SUSTENTABILIDADE

COMPROMISSO
com as entidades sociais

TRANSPARÊNCIA

FLEXIBILIDADE

Figura 12. Ferramentas para melhorar a qualidade

4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA INCORPORA

De seguida, descreve-se brevemente cada
um dos oito princípios de atuação.

Olhar inclusivo.
Todas as pessoas em situação ou risco de
exclusão social podem beneficiar do Programa, sem nenhum tipo de critério de exclusão. Todas as pessoas que pretendam
podem-se empoderar para encontrar emprego.

Apoio entre iguais.
Se o itinerário da pessoa o aconselhar,
oferece-se a possibilidade de participar
em algumas atividades conjuntamente
com outras pessoas numa situação semelhante. Deste modo, configura-se grupos
heterogéneos que são enriquecedores
para trabalhar objetivos partilhados e estabelece-se canais de ajuda mútua entre
iguais.

Visão integral.
No atendimento às pessoas em situações
de maior complexidade, o Incorpora trabalha com um foco holístico, centrado na inserção laboral, mas facilitando a ativação
dos diferentes recursos e programas de
que a Obra Social ”la Caixa” dispõe para
dar uma resposta mais eficaz às necessidades da pessoa, que se articule e complemente com os serviços prestados desde a administração pública. Trabalha-se,
portanto, conjuntamente com os serviços
sociais e comunitários de cada território.

Compromisso com as entidades
sociais.
As entidades sociais aderentes ao Incorpora conhecem o território onde intervêem
e estão altamente profissionalizadas. O
pessoal técnico que faz parte das equipas
está comprometido com a inovação, a utilização de práticas eficazes e eficientes, a
avaliação do trabalho realizado.
A participação no Programa Incorpora
contribui para a estabilidade das entidades, assegurando a permanência das
mesmas e, portanto, a prestação de serviços aos cidadãos.

Flexibilidade.
O Programa Incorpora caracteriza-se pela
sua capacidade para se adaptar às necessidades de cada território; tem aspetos
genéricos que lhe conferem identidade
própria, mas o resto adapta-se à idiossincrasia do território.
Precisamente por esta flexibilidade, trata-se de um Programa que também se pode
adaptar facilmente às exigências de cada
momento temporal em matéria de ocupação e fazer as mudanças que forem precisas com agilidade.

Transparência.
O Programa Incorpora é concebido desde a transparência em sentido amplo, a
partir do desenvolvimento de uma prática
guiada pela sinceridade e pela cumplicidade na relação com as pessoas, com as
empresas e com as outras entidades do
mesmo território. A Plataforma Incorpora é
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o recurso fundamental para materializar a
transparência, facilitando a acessibilidade
a toda a informação disponível sobre pessoas, empresas e ofertas de trabalho sempre de acordo com o estabelecido pela Lei
orgânica de proteção de dados.

Sustentabilidade.
O Programa Incorpora requer um apoio financeiro que é garantido anualmente, mas
a eficiência e a eficácia que demonstra ter
tornam-no sustentável, pois gera um claro
retorno social do investimento.

Avaliação orientada para resultados e melhoria contínua.
Cada entidade tem informação objetiva
sobre os resultados obtidos a partir da
avaliação periódica, para saber qual é o
impacto transformador do Programa no
território. Além disso, os próprios resultados podem ser comparados com os do
Grupo territorial e com os do Programa
Incorpora. Deste modo, cada equipa pode
ter dados da própria situação e tomar
decisões fundamentadas para impulsio-

A missão, a visão,
os valores e os
princípios de
atuação regem
as ações dos
profissionais das
entidades sociais
nar a melhoria contínua. A capacidade de
rever com rigor e objetividade o próprio
trabalho é um claro valor das equipas das
entidades sociais aderentes ao Programa
Incorpora.
Os princípios de atuação e os valores regem as ações dos profissionais das entidades sociais, tanto no acompanhamento
às pessoas atendidas como no trabalho
realizado com as empresas e os agentes
do território. Portanto, indicam como se
presta cada um dos serviços da carteira
Incorpora descritos abaixo. /
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Carteira
de serviços
O Programa Incorpora tem uma
Carteira de serviços prestados
para cada um dos principais grupos
de interesse
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Ver lista e descrição dos Serviços no respetivo capítulo.

PESSOA
COMO PROTAGONISTA

5.5

TERRITÓRIO/SOCIEDADE

5.1

PESSOAS ATENDIDAS

FOMENTO DE
TERRITÓRIOS
SOCIALMENTE
RESPONSÁVEIS

ACOMPANHAMENTO
DESDE A PROXIMIDADE
à pessoa e à empresa

5.4

5.2

PROFISSIONAIS

EMPRESAS

5.3

ENTIDADES SOCIAIS

TRABALHO COLABORATIVO
E EM REDE
Figura 13. Carteira de serviços do Programa Incorpora

EFETIVIDADE
E ALTO IMPACTO

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

Para cada serviço da Carteira, estabelece-se um compromisso de qualidade, reunido na
Carta de serviços. Este enuncia-se na segunda coluna do seguinte quadro:

Serviço da Carteira

Compromisso da Carta.
O que oferecemos?

5.1. Serviços às pessoas
O Incorpora é um programa que atende, especialmente, pessoas em risco de exclusão social; se considera que a sua situação pessoal, familiar, social ou económica dificulta o seu acesso ao mercado de trabalho, contacte a entidade Incorpora
mais próxima. Estes são os serviços que lhe podem oferecer:

Acesso ao serviço.

Se tiver dificuldades em aceder ao mercado de trabalho, podemos ajudá-lo.

Avaliação integral e de riscos.

Estudaremos conjuntamente o que
sabe fazer, o que gosta, qual é a sua
situação pessoal e toda a informação
importante para poder aceder ao mercado de trabalho.

Derivação.

Se for necessário, orienta-mo-lo sobre
outros serviços do território que o possam ajudar a melhorar a sua situação.

Orientação.
Desenho do seu itinerário.

Compatibilidade de ajudas
económicas.

Vamos estudar os passos que temos
de seguir para obter um emprego e
mantê-lo.

Apoiamo-lo na revisão do impacto que
poderá ter uma contratação nas ajudas que recebe, e orientamo-lo para
procurar informação especializada, se
precisar.
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Acompanhamento
no seu itinerário.

A cada X tempo, devemos ver-nos ou
manter contacto telefónico ou por correio eletrónico para rever os avanços
nos objetivos a que se tinha proposto.
Precisamos de compromisso e pontualidade da sua parte, para que este projeto seja um êxito. Se a sua situação for
especialmente difícil devido a uma circunstância pessoal complicada, diga-o
ao nosso pessoal.

Formação. Pontos de formação.

Se precisar de formação, oferecemos
cursos especializados em determinados setores, que o ajudarão a adquirir
as ferramentas necessárias para superar os obstáculos que lhe dificultarem arranjar um emprego.

Realização de estágios
em empresas.

As formações com o Incorpora incluem
uma fase prática que o ajudará a situar-se dentro do mercado de trabalho.

Intermediação laboral. Apoio na
seleção e contratação.

Se se sentir preparado para a inserção
laboral, revemos consigo as ofertas de
trabalho disponíveis – que se ajustem
às suas preferências – para apresentar
o seu currículo às que lhe interessarem.
Damos-lhe suporte para argumentar o
que mais se destaca do seu currículo.

Autoemprego

Ajudamo-lo a estudar os seus próprios
projetos empresariais e a desenvolver
a sua potencialidade empreendedora.
A partir da sua ideia, acompanhamo-lo
na análise da viabilidade do projeto e
na procura de financiamento. Também
estamos ao seu lado até conseguir implementá-lo e consolidá-lo.

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

Manutenção do emprego.

Quando já tem trabalho, se precisar,
também mantemos contacto consigo,
para o apoiar na adaptação à empresa.

5.2. Serviços às empresas
O Incorpora é um programa que colabora com as empresas – independentemente
do tamanho, da atividade, etc. – que tenham interesse em desenvolver no próprio
território a sua responsabilidade social empresarial, a partir da integração laboral
de pessoas em situação ou em risco de exclusão social. Contacte a entidade Incorpora mais próxima. Estes são os serviços oferecidos:
Realizamos a pré-seleção das pessoas candidatas que consideramos
idóneas para os postos de trabalho
requeridos.

Realização de processos
de pré-seleção.

Facilitamos a correspondência entre a
oferta laboral e as pessoas candidatas, para receber os currículos mais
adequados.
Se nenhum candidato lhe parecer
adequado, não existe nenhum compromisso de contratação; também lhe
oferecemos a possibilidade de fazer
uma segunda seleção ou de nos contactar para futuras ofertas.
O nosso processo de seleção é compatível com outros processos de seleção.

Apoio na definição
de postos de trabalho.

Ajudamo-lo a detalhar o perfil de pessoa requerido para cada posto de
trabalho, para conhecer de maneira
precisa a necessidade da empresa e
dispor de mais informação para realizar o ajuste laboral.
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Seguimento da incorporação das
pessoas novas.

Acompanhamos o processo de adaptação inicial; o pessoal técnico do Incorpora será a sua referência e o da
pessoa, e fará o seguimento acordado para acompanhar o processo de
adaptação.

Plano de ação com a empresa.

Se quiser continuar a colaborar com
o Incorpora, conjuntamente consigo,
planificamos o trabalho que realizaremos, estabelecendo os objetivos partilhados pretendidos a partir da colaboração.

Consultoria sobre vantagens
fiscais e laborais.

Ajudamo-lo a conhecer os benefícios,
as bonificações e os incentivos a que a
sua empresa pode ter acesso em função do perfil de pessoa que contratar.

Vantagens comerciais, como
consequência das cláusulas
sociais.

Informamo-lo sobre as cláusulas sociais estabelecidas por algumas administrações públicas para a contratação de serviços por parte de outras
empresas, quando estas cumprirem
determinados requisitos. Também podem exigir a contratação de pessoas
em risco de exclusão social.

Fomento da responsabilidade
social empresarial (RSE) no território.

Oferecemos-lhe a possibilidade de
visibilizar a vossa atitude socialmente
ativa a partir da contratação, mediante
o selo Incorpora. Deste modo, introduz-se valores de melhoria social e económica na sua empresa.

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

Pontos de formação.

Concebemos conjuntamente consigo
um programa formativo que dê resposta às vossas necessidades.

Convénios e contratos
de estágios vinculados
aos pontos de formação.

Criamos oportunidades de colaboração entre a sua empresa e o Programa Incorpora conforme as vossas
possibilidades, que transcendam a
contratação de uma pessoa.

5.3. Serviços às entidades sociais
As entidades sociais são o instrumento para levar a cabo o Programa Incorpora
nos territórios. Estes são os serviços que, como entidade social, pode receber, seja
proporcionados pela Obra Social “la Caixa” diretamente ou mediante a coordenação territorial:

Modelo de trabalho Incorpora.

Pomos à disposição o enquadramento
metodológico e as ferramentas para
trabalhar de maneira colaborativa com
as entidades sociais que fazem parte
da Red Incorpora, atualizando o modelo para dar resposta aos novos desafios em matéria de inserção laboral.

Apoio na implementação
do Modelo Incorpora.

Acompanhamos a implementação do
Modelo Incorpora, orientando sobre as
mudanças que é preciso implementar
na organização para conseguir o melhor ajuste ao estabelecido.
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Apoio económico.

Garantimos o financiamento anual, sem
necessidade de se apresentar em convocatórias anuais, com o compromisso
por parte da entidade de oferecer um
serviço de qualidade. Não é incompatível com outras fontes de financiamento.

Plataforma Incorpora.

Oferecemos uma plataforma online,
que liga as diferentes entidades aderentes ao Programa Incorpora e permite realizar o seguimento de pessoas
e empresas.

Web Incorpora.

Pomos à vossa disposição uma ferramenta de comunicação, com excelente posicionamento nos motores de
pesquisa, que permite a visibilização
global e de cada território.

Trabalho com outras entidades
Incorpora.

Impulsionamos o trabalho colaborativo entre entidades sociais, facilitando
a comparação de resultados e a conceção, a execução e a avaliação de
planos de melhoria.

Consulte o especialista.

Pomos à vossa disposição especialistas em determinadas matérias relacionadas com o Programa, que podem
esclarecer qualquer dúvida que surja
nas equipas.

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

Publicação de guias de trabalho.

Impulsionamos a elaboração de guias
de trabalho sobre questões específicas, tentando facilitar a transferência
das práticas que demonstraram maior
eficácia.

Colaboração da rede de balcões
do CaixaBank e CaixaEmpresa.

Promovemos sinergias entre os balcões do CaixaBank do território e a
entidade social, para facilitar a prospeção de empresas do território.

Visibilização da entidade.

Facilitamos a valorização da tarefa
realizada pela entidade em ambientes
habituais para as empresas do território, melhorando a visibilidade.

Suporte na avaliação externa da
qualidade do atendimento.

Oferecemos a possibilidade de a entidade ser avaliada por uma equipa especializada, para conhecer o grau de
cumprimento do estabelecido e incentivar processos de melhoria.

Avaliação do grau de satisfação.

Analisamos e partilhamos os resultados obtidos a partir do envio de inquéritos de satisfação a cada empresa
que insere uma pessoa por intermediação do Programa Incorpora.
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5.4. Serviços ao profissional da entidade social
Os profissionais das entidades sociais também têm acesso a uma série de serviços, proporcionados pela Obra Social “la Caixa” diretamente, pela entidade coordenadora territorial ou pela sua própria entidade. São os seguintes:

Acolhimento e acompanhamento
a profissionais das entidades.

Damos apoio técnico contínuo aos
profissionais das entidades do Grupo,
para facilitar a implementação do Modelo Incorpora.

Fórum de troca de experiências
entre profissionais.

Promovemos encontros periódicos
com profissionais das outras entidades do território, para partilhar experiências. Contribui-se para o desenvolvimento profissional dos participantes,
além de ser um espaço de cuidado do
pessoal técnico.

Formação para o pessoal
técnico de inserção laboral,
online ou presencial.

Garantimos a aprendizagem de conteúdos comuns e específicos que são
uma referência para facilitar a comunicação, a eficácia e a eficiência nas
respostas dadas às pessoas e às empresas desde as entidades sociais.

Outras atividades formativas
territoriais, específicas do âmbito
da inserção laboral.

Facilitamos a formação especializada
em conteúdos requeridos, para dar
resposta às necessidades variáveis do
setor detetadas desde a coordenação
territorial.

5. CARTEIRA DE SERVIÇOS

5.5. Serviços ao território - sociedade
Por fim, é de destacar que qualquer pessoa pode beneficiar, pela perspetiva comunitária, do Programa Incorpora, pois são vários os serviços prestados a todos
como membros da sociedade, para contribuir para a coesão social e a criação de
territórios socialmente sustentáveis:

Estudos de impacto social.

Fazemos o seguimento das pessoas
atendidas, para saber a evolução da
sua situação, se se manteve ou não
o emprego, a facilidade em aceder
a outros empregos, as condições de
vida, etc. e dispomos, deste modo, de
resultados sobre o impacto social do
Programa Incorpora, que damos a conhecer à sociedade.

Colaboração com a administração
pública para dar resposta às
necessidades identificadas em
cada território em matéria de
emprego.

Trabalhamos complementando as iniciativas já existentes em cada território
para colaborar em oferecer soluções
para as necessidades prioritárias.

Foco do trabalho comunitário.

Trabalhamos em rede com os diferentes agentes do território, contribuindo
para a coesão social.

Complementariedade e
transversalidade com
outros programas.

Como Obra Social ”la Caixa”, oferecemos vários programas que permitem
dar resposta a outras necessidades
de tipo social e que complementam o
oferecido pelo Incorpora e por outras
entidades ou pela administração pública.
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Reconhecimento do trabalho com
os agentes do território. Prémios
Incorpora.

Reconhecemos as organizações que
colaboram ativamente com o Programa: empresas, agrupamentos empresariais, administração, meios de comunicação, universidades, entidades
sociais, agrupamentos de profissionais, utilizadores, rede de balcões do
CaixaBank, etc.

Difusão e visibilidade
do Incorpora.

Convocamos as empresas e outros
agentes do território para participar
nos atos impulsionados a partir da
Rede Incorpora.

Observatório.

Realizamos, com a indispensável colaboração dos profissionais das próprias entidades, a recolha de informação relevante para o setor e pomo-la à
disposição dos profissionais de todas
as entidades sociais e da sociedade
em geral.

Contribuição para a
profissionalização do terceiro
setor.

Apoiamos a criação de conhecimento por parte das entidades do terceiro
setor, para desenvolverem todo o seu
potencial, partilharem, inovarem, publicarem, etc. e colocar o material à disposição da sociedade.

Esta informação concretiza-se no Guia da
metodologia do Programa Incorpora. Este
documento aprofunda os elementos de
qualidade fundamental para desenvolver
cada serviço enunciado.

Depois de apresentada a carteira de serviços, descreve-se os principais aspetos
metodológicos dos diferentes serviços
prestados no enquadramento do Programa
Incorpora, que se considera constituintes
do Modelo Incorpora. /

6

Metodologia
de trabalho
Pela idiossincrasia de cada pessoa
atendida, de cada empresa, de cada
entidade, de cada profissional e de cada
território, o Modelo só estabelece um
enquadramento metodológico para
orientar a prestação do serviço.
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O Modelo Incorpora estabelece, como não
podia ser de outra maneira, algumas questões de tipo metodológico que incluem
como realizar os serviços previamente
enunciados na Carteira.

6.1

O primeiro
desafio do
profissional
é ganhar a
confiança da
pessoa atendida.

Serviços às pessoas
O Programa Incorpora oferece às pessoas
atendidas um conjunto de serviços para facilitar a inserção laboral, seja por conta de
outrem ou própria. Trabalha-se o desenvolvimento da auto-estima, para que a pessoa
se empodere e sinta que pode reverter a
própria situação de vulnerabilidade.
Pretende-se que, quando a pessoa aceder a um emprego, supere a experiência
com êxito; e, caso não consiga encontrar
emprego, considera-se igualmente importante que a pessoa perceba que tem as
competências necessárias para continuar
a procurar.
Portanto, o papel do pessoal técnico de inserção laboral é essencial. A pessoa tem
que se sentir ouvida e acompanhada na
definição do seu próprio projeto profissional; o primeiro desafio do profissional é
ganhar a confiança da pessoa atendida. O
ponto de partida é sempre

uma avaliação inicial da situação. A partir
do projeto vital de cada pessoa, acorda-se
uma forma de melhorar a empregabilidade
considerando interesses, preferências e
competências.
Cada pessoa atendida no Programa Incorpora tem necessidades diferentes. Portanto, os suportes prestados pelas entidades
sociais a cada pessoa para conseguir a inserção laboral e a manutenção do emprego não são iguais; ajustam-se a cada situação. Em qualquer caso, disponibiliza-se
à pessoa os recursos da própria entidade
e os do resto das entidades do Grupo, sendo que a entidade de referência zela pelo
seguimento.
De seguida, descreve-se brevemente algumas questões metodológicas gerais
dos serviços prestados às pessoas na
Carteira de serviços do Programa Incorpora:

6. METODOLOGIA DE TRABALHO

Acesso ao serviço.
O pessoal técnico de inserção laboral
da entidade aderente ao Incorpora acolhe a pessoa e, mediante a realização de
entrevistas iniciais, verifica se a pessoa
está numa situação de vulnerabilidade e,
consequentemente, se é tributária do Programa Incorpora. Se for assim, define-se
a procura conjuntamente com a pessoa.
Caso se detete que os fatores de risco
para aceder ao emprego que a pessoa
apresenta, pela sua especificidade, serão
melhor trabalhados por outra entidade
da Rede Incorpora do território, a pessoa
será encaminhada para essa entidade.
Da mesma forma, é nesta fase inicial que
o pessoal técnico costuma identificar as
pessoas em situações de muito alta complexidade a nível de exclusão social e que
são suscetíveis de serem atendidas de
maneira integrada.

Avaliação integral e de riscos.
Para saber a situação de cada pessoa, o
pessoal técnico de inserção laboral explora as competências, preferências, interesses, potencialidades, necessidades,
etc. Também se avalia as situações de risco ou os riscos potenciais que a pessoa
apresenta. A entrevista semi-estruturada
à própria pessoa é a técnica que fundamentalmente se utiliza, embora também
se possa entrevistar outras pessoas (familiares, profissionais que tenham intervindo
previamente, empregadores/as anteriores, etc.). Algumas atividades em grupo
reduzido também podem ser úteis nesta
fase de avaliação.

Um elemento claramente diferenciador do
Modelo Incorpora é a avaliação minuciosa
das preferências em relação ao setor de
atividade, horários, distâncias geográficas,
ambientes abertos ou fechados, facilidade para o atendimento ao público ou não,
possibilidade de transporte próprio ou não,
etc., documentando preferências e exclusões da pessoa.
A partir de toda a informação obtida, estabelece-se o perfil de empregabilidade
de cada pessoa. Esta informação será tida
em conta ao fazer o ajuste laboral entre as
ofertas disponíveis e as preferências dos
candidatos e das candidatas.

Derivação.
Com a informação disponíveis fruto da
avaliação realizada, o pessoal técnico tem
elementos suficientes para identificar se a
situação da pessoa precisa de uma derivação para outro serviço.
Este serviço pode ser uma entidade Incorpora do território especializada ou outras entidades do território que ofereçam programas
complementares ao Incopora para melhorar
a situação da pessoa atendida desde uma
perspetiva de atendimento integrado.

Orientação. Conceção do itinerário.
A partir da informação recolhida, e com a
visão estratégica das oportunidades em
matéria de emprego que o território oferece, o pessoal técnico de inserção laboral, conjuntamente com a própria pessoa,
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Concebe-se
um itinerário
individualizado
adaptado à
própria pessoa
cria o itinerário individualizado. Planificam
também a intervenção e os apoios que a
pessoa requer. O itinerário facilita uma visão explicitada e partilhada com a pessoa
sobre os objetivos que se pretende alcançar, as estratégias a seguir e os resultados
previstos. São elementos-chave para que
a pessoa participe na consecução do itinerário e se comprometa a trabalhar para
alcançar o que estabelecer.
Se o pessoal técnico de inserção laboral
considerar necessário promover a autonomia da pessoa, além do itinerário, elabora-se também o plano de apoios. Permite
adequar a intensidade (básica, intermédia
ou alta), a frequência e o tipo (intermitente,
limitado, extenso ou generalizado) de apoio
às necessidades e preferências de cada
pessoa, para facilitar a inserção laboral.

Compatibilidade de ajudas
económicas.
É uma questão-chave no processo de
orientação laboral estabelecido pelo Modelo Incorpora, para que a pessoa tenha a
informação necessária para a tomada de
decisões. O pessoal técnico de inserção

laboral revê, conjuntamente com a própria
pessoa, o impacto que poderá ter um ordenado no recebimento de prestações. Se
se detetar a necessidade de aprofundar
a conciliação de prestações, orienta-se a
pessoa para procurar a informação especializada requerida, facilitando ao máximo
o contacto com o organismo especializado
correspondente conforme o tipo de prestação.

Acompanhamento no itinerário.
O pessoal técnico de inserção laboral que
atua como referência do caso mantém
contacto periodicamente com a pessoa.
O seguimento combina a presencialidade
– espaços individuais ou grupais – com o
contacto telefónico ou online, para apoiar a
pessoa no que precisar para ir cumprindo
o acordado no itinerário. Promove-se que a
pessoa tenha um papel ativo no seu próprio processo, dando só o apoio preciso.
Também se contempla o apoio entre iguais,
como estratégia facilitadora.
O acompanhamento contínuo contribui para
empoderar as pessoas; também permite o
profissional dispor de elementos para avaliar o grau de cumprimento do itinerário e
identificar quando um indivíduo não avança
e precisa de suportes ou reajustes para alcançar o estabelecido no itinerário.
Si la persona tiene un trastorno mental
Se a pessoa tiver um distúrbio mental que
dificulte a inserção laboral, o Guia para a
integração laboral de pessoas com distúrbio mental estabelece regras especí-
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ficas de atuação. No Anexo 1, incluiu-se
uma ficha de resumo.
Caso a pessoa esteja numa situação de
privação da liberdade, também se disponibiliza um manual específico de trabalho:
Reincorpora da “la Caixa”. Guia do técnico Reincorpora. No Anexo 2, incluiu-se
uma ficha de resumo.

Formação. Pontos de formação
e realização de estágios em
empresas.
O Modelo Incorpora caracteriza-se por
oferecer também um serviço de tipo formativo, no qual se trabalha conteúdos técnicos, mas também formam a pessoa do
ponto de vista holístico. Proporcionam à
pessoa as ferramentas necessárias para
superar outros obstáculos que possam
afetar a sua empregabilidade e conseguir
superá-los com êxito.
Através do coaching personalizado, proativo e grupal, consegue-se o empoderamento dos participantes. Além disso, envolve o tecido empresarial do território,
pois forma-se nas especialidades que dão
resposta às necessidades das empresas
do território. A formação inclui a realização
de estágios não remunerados na empresa ordinária, aproximando, assim, os utilizadores da realidade atual das empresas
e simulando a aprendizagem no posto de
trabalho. Facilita, portanto, a posterior contratação.
A Obra Social “la Caixa” tem descrito
amplamente este programa (v. Manual

Pontos de formação. Incorpora). No Anexo 3, incluiu-se uma ficha de resumo do
mesmo.

Intermediação laboral.
Apoio na fase de seleção
e contratação.
O Modelo Incorpora estabelece o início
precoce da procura ativa de emprego pois
esta estratégia demonstrou ser uma prática altamente eficaz. Contribui para a adequação de expetativas da pessoa em fase
de procura; a procura ativa precoce facilita
a mobilização de recursos pessoais e evita
a desmotivação da pessoa perante o processo de inclusão laboral.

A procura ativa
precoce evita a
desmotivação
da pessoa
A avaliação da empregabilidade conjuntamente com a pessoa permite decidir o
início da intermediação laboral. Se esta
puder iniciar-se, o pessoal técnico de inserção laboral revê conjuntamente com a
pessoa ou informa-a das ofertas de trabalho disponíveis – realizando a correspondência com as preferências e exclusões
manifestadas pela pessoa.
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Se a pessoa estiver de acordo, facilita-se
a apresentação do currículo às ofertas que
se adaptarem, prestando a intensidade de
apoio que cada pessoa necessita.
O pessoal técnico de inserção laboral argumenta, conjuntamente com a pessoa,
sempre que for possível, os benefícios do
currículo de cada candidatura, para facilitar a visibilização por parte do contratante.

Autoemprego.
O Modelo Incorpora oferece também a
possibilidade de desenvolver os projetos
de emprego por conta própria. O serviço
oferece um itinerário tanto a pessoas que
estão a pensar em montar um negócio
como àquelas que têm uma atividade por
conta própria com menos de um ano de
atividade.
O itinerário contempla diferentes linhas
de atuação adaptadas a cada situação.
As pessoas que se inscrevem recebem
uma tutorização personalizada para a
criação do plano de empresa e posterior
arranque. Também beneficiam de ações
de formação e de apoio na tramitação ou
gestão de ajudas e subsídios, assim como
no acesso às fontes de financiamento.
No Anexo 4, incluiu-se uma ficha de resumo do para aprofundar o exposto.

O Incorpora
caracterizase porque o
acompanhamento
à pessoa continua
após a inserção
laboral
Manutenção do emprego.
O Incorpora caracteriza-se porque o
acompanhamento não finaliza no momento em que ocorre a inserção laboral, mas
antes continua após a inserção. O tipo de
seguimento requerido e a periodicidade
acordam-se conforme a situação de cada
pessoa, de comum acordo com a própria
pessoa e a empresa, se for o caso, com
a finalidade de facilitar a incorporação no
posto de trabalho.
O seguimento pós-inserção permite avaliar, conjuntamente com a pessoa, o processo de adaptação ao emprego e identificar intervenções que se podem realizar
dentro e fora do ambiente de trabalho
para superar as dificuldades relacionadas
com o emprego detetadas.
Se, apesar do acompanhamento realizado, a pessoa perder o emprego, o pessoal
técnico de inserção laboral, conjuntamente com a pessoa, reavaliam a situação e
redefinem o itinerário.
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6.2

Serviços às empresas
É essencial transmitir às empresas que,
através da inserção laboral de pessoas
em risco ou em situação de exclusão social, desenvolvem a sua responsabilidade
social empresarial e, além disso, podem
obter importantes benefícios a nível fiscal
e comercial.
O trabalho com as empresas pode ser realizado como entidade social, a título individual ou coletivo – através da Coordenação
Territorial –, mediante a assistência ou a
promoção de espaços de trabalho onde
participem várias empresas do território.
Neste segundo caso, habitualmente, a
Coordenação territorial conta com a colaboração da Obra Social “la Caixa”. Além
disso, a rede de balcões do CaixaBank e
dos centros de empresa (CaixaEmpresa)
do território também colabora com a difusão do Programa Incorpora.
De seguida, descreve-se brevemente algumas questões metodológicas gerais
dos serviços prestados às empresas
na Carteira de serviços do Programa Incorpora:

Realização de processos
de pré-seleção.
Esta costuma ser a procura mais habitual
das empresas. O trabalho de prospeção
por parte do pessoal técnico de inserção
laboral é fundamental para que, no mo-

mento em que se quiser ocupar um posto
de trabalho, essa oferta se tramita através
do Programa Incorpora.
O Modelo Incorpora caracteriza-se por
um trabalho proativo com as empresas,
de sensibilização sobre a possibilidade de
contratar pessoas em situação ou em risco de exclusão social que encaixem nos
perfis laborais requeridos.
Para isto, é necessário que as entidades
sociais de um território realizem periodicamente diagnósticos de situação do mercado empresarial de que dispõem. A partir
desta informação, planifica-se como fazer
a prospeção, estabelecendo prioridades e
organizando as visitas de maneira coordenada entre todas as entidades.
O pessoal técnico de inserção laboral das
entidades sociais aderentes ao Programa
Incorpora, contactam a pessoa da empresa responsável pela gestão do pessoal.
Apresentam o Programa Incorpora e tentam estabelecer um vínculo com a empresa que facilite a colaboração. É importante
clarificar que o processo de seleção através do Incorpora é compatível com outros
processos de seleção.

O Modelo Incorpora
caracteriza-se
por um trabalho
proativo com as
empresas

65

66

MODELO INCORPORA

Igualmente, deve-se facilitar um canal de
comunicação fluido entre a empresa e a
entidade social Incorpora, para conseguir
maior compreensão das necessidades da
empresa.
O pessoal técnico do Programa pode ajudar a empresa a estudar a sua dinâmica de
atividade e o seu fluxo de contratação, para
identificar em que momentos do ano ou em
que atividades pode ser mais fácil uma colaboração com o Programa Incorpora.

A clarificação do
perfil solicitado
é considerado a
base do êxito da
inserção laboral,
pois permite a
adequação das
candidaturas

Apoio na análise e na definição
de perfis profissionais segundo
os requerimentos da empresa.

cidirá se participa ou não no processo de
seleção.

O modelo Incorpora considera fundamental definir claramente o perfil de pessoa requerido para cada posto de trabalho. Se a
oferta recebida só definir a categoria laboral e der poucos detalhes sobre os requerimentos exigidos e as tarefas a realizar,
existe um importante risco de desajuste
na pré-seleção de candidaturas. Portanto,
a oferta deverá clarificar-se com a empresa, pois a adequação ao perfil solicitado é
considerada a base do êxito da inserção
laboral.

A empresa não recebe o currículo de um
candidato à vaga, mas antes de uma pessoa candidata ótima para ocupar aquele
posto de trabalho e motivada para trabalhar. Não obstante, se a empresa considerar que nenhum candidato dos propostos
se ajusta ao perfil requerido, não existe
nenhum compromisso de contratação
através do Incorpora. Se a empresa quiser, pode-se fazer uma segunda pré-seleção de currículos a partir de uma nova
revisão – conjuntamente com a empresa
– dos requisitos do posto de trabalho a
ocupar.

Depois de clarificar a oferta, o pessoal
técnico de inserção laboral realiza a pré-seleção das pessoas candidatas que se
consideram idóneas para o posto de trabalho requerido pela empresa. Realiza-se
a correspondência entre a oferta laboral e
as preferências e exclusões manifestadas
pela pessoa candidata. Depois de realizar
a pré-seleção, é a própria pessoa que de-

Seguimento da incorporação das
pessoas trabalhadoras novas.
O pessoal técnico de inserção laboral realiza um seguimento do processo de adaptação inicial da pessoa ao posto de trabalho. O técnico será a referência da pessoa
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e favorecerá o crescimento progressivo
das suas competências, facilitando a manutenção do posto de trabalho e potenciando a sua promoção laboral.
Igualmente, a qualquer momento do processo, a empresa tem um interlocutor para
responder às dúvidas e incidências que
surjam. O tipo e a periodicidade de seguimento, seja presencial ou não, serão acordados entre os implicados.

Plano de ação com a empresa.
Para avançar na fidelização das empresas
prioritárias para a entidade social ou para
a coordenação territorial, é necessário
criar um plano de trabalho com a empresa.
Toma-se como ponto de partida a identificação de necessidades e expetativas de
cada empresa; estabelece-se – no mínimo
– objetivos partilhados que se pretende
atingir a partir da colaboração entre entidade e empresa, ações, temporalidade,
responsável e sistema de avaliação da
consecução de objetivos. Este é um fator
diferencial do Modelo Incorpora.

Consultoria sobre vantagens
fiscais e laborais.
A aplicação de uma política empresarial
socialmente ativa representa uma série de
vantagens fiscais e laborais que incidem na
competitividade da empresa. As empresas
podem beneficiar de diferentes incentivos
para a contratação; trata-se de medidas
políticas tomadas para fomentar o emprego em coletivos desfavorecidos. As possi-

bilidades são muitas, pois as ajudas oferecidas são de âmbito estatal e autonómico,
fundamentalmente.
Por isso, o pessoal técnico de inserção
laboral do Programa Incorpora presta assessoria às empresas acerca dos benefícios, das bonificações e dos incentivos
aos quais as empresas podem ter direito
em cada caso em função do perfil do/s
empregado/s que contratarem.
No caso da administração pública, por lei,
deve ter entre o seu pessoal 5% de trabalhadores com incapacidade. Quando não
for o caso, pode subcontratar serviços a
empresas de inserção ou empresas sociais até atingir essa percentagem.
Em algumas situações, a complexidade é
tal que a aplicação a uma situação concreta requer a assessoria de um especialista, à qual têm acesso as entidades socais
aderentes ao Incorpora.

Assessoria sobre vantagens
comerciais, como consequência
das cláusulas sociais.
A Lei 30/2007 de Contratos do Setor
Público estabelece que, em igualdade de
circunstâncias, os órgãos de contratação
poderão determinar a preferência na adjudicação de contratos para empresas
que tenham no seu quadro de pessoal
um número de trabalhadores com incapacidade superior a 2% ou com pessoas
em situação ou em risco de exclusão social.
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Para quem se candidatar a prestar serviços à Administração, pode-lhe ser pedido
que cumpra certos requisitos neste aspeto
(por vezes, de caráter excludente e, outras
vezes, de caráter optativo).
Além disso, a Administração deve dar prioridade às empresas sem fins lucrativos ou
com compromisso social na adjudicação
de determinados serviços.

Fomento da responsabilidade
social empresarial (RSE)
no território..
O Programa Incorpora facilita às empresas
a possibilidade de desenvolver a atitude
socialmente ativa; são várias as possibilidades que o pessoal técnico das entidades sociais pode apresentar às empresas
para definir a sua estratégia de responsabilidade social empresarial. Algumas das
mais habituais, a título de exemplo, são a
definição de critérios de seleção de fornecedores que cumpram determinadas cláusulas sociais, a promoção do voluntariado
corporativo – por parte de todos ou alguns
empregados –, o apadrinhamento de algum projeto social do território, etc.
Trata-se de um tipo de iniciativas que se
repercutem favoravelmente em todos
os âmbitos da empresa. A partir do desenvolvimento da RSE, possibilita-se um
maior nível de envolvimento e participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, melhorando o ambiente de trabalho.
Esta maior motivação pode contribuir
para aumentar a produtividade e ajudar a

diminuir o absentismo laboral. Além disso,
este tipo de iniciativas fazem o talento coletivo florescer e reter o talento individual,
oferecendo, frequentemente, melhores
perspetivas de desenvolvimento profissional.
Igualmente, desde a perspetiva da melhoria económica, este tipo de iniciativas
proporciona um valor acrescentado à empresa, que se posiciona e se diferencia da
concorrência. Portanto, é uma excelente
ferramenta de marketing, que pode contribuir para a fidelização de alguns clientes.
Colaborar com o Incorpora também permite às empresas anteciparem-se às exigências legais em matéria de integração,
e contribui para proporcionar fluidez ao
diálogo com o resto dos agentes sociais.

O Incorpora facilita
às empresas a
possibilidade de
desenvolver uma
atitude socialmente
ativa
Convénios de estágios não
profissionais vinculados aos
pontos de formação.
O Programa Incorpora permite às empresas criar oportunidades de colaboração estáveis, conforme as possibilidades de cada
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empresa, que transcendam a contratação
de uma pessoa, mediante a assinatura de
convénios de colaboração personalizados.
Igualmente, o Incorpora oferece às empresas a possibilidade de se vincularem ao Programa através dos convénios de estágios
não profissionais, que permitem às pessoas
atendidas nos Pontos de Formação a realização de estágios não remunerados na
empresa. Para a empresa, representa uma
oportunidade para conhecer pessoas que,
posteriormente, podem ser contratadas e
terão um conhecimento prévio do posto de
trabalho a ocupar.

6.3

Serviços às
entidades sociais
As entidades sociais são o instrumento
para levar a cabo o Programa Incorpora
nos territórios. De seguida, descreve-se
brevemente algumas questões metodológicas gerais dos serviços – prestados pela
Obra Social “la Caixa” diretamente ou mediante a coordenação territorial – oferecidos às entidades sociais na Carteira de
serviços do Programa Incorpora:

Pontos de formação.

Modelo de trabalho Incorpora.

O Modelo Incorpora oferece um serviço de
tipo formativo para pessoas em situação
ou em risco de exclusão social. Os conteúdos são selecionados de acordo com
as especialidades que derem resposta às
necessidades das empresas do território.

Dispor do Modelo Incorpora e das ferramentas associadas constitui um claro benefício para as entidades sociais aderentes, pois permite estabelecer um marco
metodológico da intervenção em matéria
de inserção laboral. Igualmente, destaca-se positivamente o impulso que representa o Modelo para o trabalho colaborativo
entre as entidades sociais que fazem parte da Rede Incorpora.

Trabalha-se conteúdos técnicos, mas também se forma a pessoa desde um ponto de vista holístico. A formação inclui a
realização de estágios não remunerados
na empresa ordinária. Facilita, portanto, a
posterior contratação.
Como mencionado anteriormente, a Obra
Social “la Caixa” tem este programa descrito amplamente (v. Manual Pontos de formação. Incorpora). No Anexo 3, incluiu-se
uma ficha de resumo do mesmo.

As entidades identificam oportunidades de
melhoria, fruto da análise da própria prática e da relação com as outras entidades
do Grupo. Contam com apoio nessa identificação, mas também na conceção de planos de melhoria, na execução e avaliação
dos mesmos, a partir do trabalho conjunto
com o resto das entidades do território.
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Além disso, as oportunidades de melhoria
identificadas neste espaço de trabalho são
remetidas pela coordenação aos Serviços
Centrais da Obra Social
”la Caixa” para que as analisem desde a
perspetiva do Incorpora e se avance na
consolidação do Modelo a nível de todo o
território.
A nível de Modelo, também é essencial
que o Incorpora faça propostas inovadoras, para dar resposta às necessidades
não cobertas dos territórios, procurando
sinergias com a administração pública,
para enfrentar os desafios que representa
a integração sociolaboral de coletivos socialmente vulneráveis.

As entidades
sociais recebem
acompanhamento
para facilitar a
implementação
do Modelo
Incorpora
Apoio na implementação
do Modelo Incorpora.
Como qualquer Modelo, para que este seja
implementado conforme o estabelecido,
requer um acompanhamento inicial e um
seguimento continuado posteriormente.

As entidades sociais que iniciam o Programa Incorpora, além da documentação
e das ferramentas informáticas, recebem
acompanhamento para lhes ser mais fácil a implementação do Modelo Incorpora.
A entidade coordenadora é quem presta
este apoio, orientando sobre as mudanças
que é preciso implementar na entidade
para conseguir o melhor ajuste ao estabelecido no Modelo. Colaboram para planificar essas mudanças, temporalizando-as e
atribuindo responsabilidades.
Também as entidades sociais aderentes
ao Incorpora requerem o apoio por parte
da coordenação territorial, a nível de assessoria, seguimento, unificação de critérios, identificação de oportunidades de
melhoria, etc.

Financiamento anual.
O Modelo Incorpora constitui um claro
apoio financeiro para as entidades do
terceiro setor, dando maior estabilidade
aos profissionais das entidades sociais.
O financiamento anual outorga-se sem
necessidade de se apresentar em convocatórias anuais que podem ser ganhas
ou perdidas. A renovação anual do convénio só está sujeita ao cumprimento dos
objetivos apresentados pelo Programa,
estabelecidos de mútuo acordo, com o
compromisso por parte da entidade de
oferecer um serviço de qualidade.
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Plataforma Incorpora.
O Programa Incorpora dispõe de uma plataforma à qual têm acesso todas as entidades sociais aderentes. Trata-se de uma
base de dados online, que liga as diferentes entidades aderentes ao Programa Incorpora e permite realizar o seguimento
de pessoas, empresas e ofertas de trabalho.
É fundamental que se introduza a informação com rigor e pontualmente, para assegurar a fiabilidade dos dados que proporciona. Esta é uma questão especialmente
importante porque se compara resultados
de diferentes entidades e é preciso prevenir este tipo de desvios.

Web Incorpora.
O Programa Incorpora tem uma página
web, cujos conteúdos são atualizados
periodicamente pelos Serviços Centrais.
É uma ferramenta de comunicação com
excelente posicionamento nos motores
de pesquisa.
Inclui um formulário para que os/as
empresários/as possam solicitar informação e inclusive publicar as vagas
existentes. A partir do código postal de
quem consulta, a web informa a respetiva entidade social segundo critérios de
territorialidade.
Além disso, cada um dos territórios do
Programa Incorpora tem a sua própria
web, para conteúdos locais. Cada coordenação territorial do Incorpora propõe

os conteúdos para a página web, que são
validados pelos Serviços Centrais.

Trabalho com outras entidades
Incorpora do território.
Incentivamos o trabalho colaborativo entre
entidades sociais do mesmo território a nível operativo, a diferentes níveis descritos
abaixo.
As ofertas de trabalho que uma entidade
não pode cobrir podem ser partilhadas entre as entidades e, assim, satisfazer as necessidades da empresa e dos utilizadores
de outros serviços que fazem parte da rede.
Para isso, é necessário estabelecer acordos e mecanismos sobre como e quando
partilhar as oportunidades de trabalho que
tem um serviço.
Igualmente, promove-se a realização da
prospeção de empresas de forma coordenada. Otimiza-se recursos e gera-se menos
dificuldades com as empresas. As visitas a
empresas de forma conjunta realizam-se
entre as entidades que – consoante o setor de atividade e os perfis dos postos de
trabalho – se adequarem mais à empresa
prospetada.
Também é recomendável partilhar a informação sobre prospeção, para não duplicar
ações e evitar gerar confusão na empresa.
Facilita-se a comparação de resultados
das entidades aderentes ao Incorpora e a
criação, execução e avaliação de planos de
melhoria.
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Os profissionais de cada entidade social
realizam a pesquisa de informação relevante para o setor e podem disponibilizá-la aos
profissionais do resto das entidades.

Consulte o especialista.
As entidades sociais têm o suporte telefónico por parte de especialistas em diferentes matérias relacionadas com os conteúdos próprios da inserção laboral, que
podem esclarecer qualquer dúvida que
surja nas equipas para prestar um atendimento de maior qualidade às pessoas e às
empresas.

é um serviço gratuito incluído na sua carteira e pode contribuir para a prospeção
de empresas do território.

Pertencer ao
Grupo Incorpora
dá maior
visibilidade à tarefa
realizada pela
entidade social

Publicação de guias de trabalho.

Visibilização da entidade.

O Modelo Incorpora dá valor ao trabalho
que realizam as equipas e como vão gerando conhecimento altamente especializado,
a partir da avaliação das práticas levadas
a cabo pelas entidades sociais. Por este
motivo, promove-se a elaboração de guias
de trabalho sobre questões específicas
relacionadas com o Programa Incorpora.
Pretende-se facilitar a transferência para
a prática das práticas que demonstraram
maior eficácia.

Pertencer ao Grupo Incorpora, vinculado à
Obra Social “la Caixa”, facilita que a tarefa
realizada pela entidade social seja valorizada e se visibilize em ambientes habituais
para as empresas do território que trabalham – ou conhecem – o CaixaBank e o
CaixaEmpresa.

Colaboração da rede de balcões
do CaixaBank e CaixaEmpresa.
Trata-se de outros agentes do território –
com um vínculo especial ao Programa –
que podem contribuir para dar a conhecer
o Incorpora entre as empresas do território com que trabalham habitualmente. Tal
como oferece outros produtos, o Incorpora

Suporte na avaliação da
qualidade do atendimento.
O Programa Incorpora oferece à entidades
sociais aderentes a possibilidade de serem avaliadas por equipas especializadas,
para saber o grau de cumprimento dos requisitos do Programa e do estabelecido no
Manual de indicadores de qualidade.
Fruto da avaliação, a entidade recebe um
relatório de resultados, que inclui os resul-
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tados quantitativos, mas também os qualitativos e as recomendações identificadas,
para poderem ser consideradas na elaboração de planos de melhoria.

Avaliação do grau
de satisfação.
Depois de efetuar cada inserção laboral,
o Programa Incorpora contacta a empresa e avalia o grau de satisfação da empresa com a inserção. Esta informação é
analisada e partilhada com cada entidade
e com a coordenação do território, com a
finalidade de dar o respetivo feedback sobre os resultados e identificar oportunidades de melhoria.

6.4

Serviços aos profissionais
das entidades sociais
Os profissionais das entidades sociais têm
acesso a uma série de serviços, proporcionados pela Obra Social “la Caixa” diretamente, pela entidade coordenadora territorial ou pelas próprias entidades onde
trabalham.
De seguida, descreve-se brevemente algumas questões metodológicas gerais
dos serviços prestados aos profissionais
das entidades sociais na Carteira de serviços do Programa Incorpora:

Acolhimento e acompanhamento
aos profissionais das entidades.
Os profissionais recém-contratados
precisam de conhecer o Modelo Incorpora e como implementá-lo. Igualmente,
aqueles que já trabalham há algum tempo em entidades aderentes também requerem apoio técnico continuado, para
facilitar a implementação do Modelo
Incorpora, especialmente as questões
nas quais os resultados obtidos não são
satisfatórios.

Fórum de troca de experiências
entre profissionais.
O Incorpora tem um espaço fundamental
para aprofundar elementos do Modelo, os
encontros periódicos entre profissionais
do resto das entidades do território, para
partilhar experiências e analisar a própria
prática contrastada com a experiência do
resto das entidades.
Incide-se, deste modo, também no desenvolvimento profissional dos participantes
e, a partir do cuidado do pessoal técnico,
faz-se a prevenção do risco de burn out,
fruto da interação continuada com pessoas em situação de vulnerabilidade.

Formação para o pessoal
técnico de inserção laboral,
online ou presencial.
O Incorpora oferece aos profissionais das
entidades sociais a realização de várias
ações formativas especializadas.
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Esta formação facilita um marco conceptual e metodológico comum e apresenta
estratégias de aproximação e colaboração com o mundo empresarial, ajudando
à melhoria das competências e à profissionalização do pessoal técnico de inserção laboral.
A formação também facilita a comunicação, a eficácia e a eficiência nas respostas dadas às pessoas e às empresas pelas entidades sociais.

Outras atividades formativas
territoriais, específicas do âmbito
da inserção laboral.
O Modelo Incorpora, a partir da deteção de
necessidades formativas detetadas pela
coordenação territorial, facilita a formação
especializada nos conteúdos que forem
prioritários para dar uma melhor resposta
às pessoas e às empresas.

O Incorpora
oferece formação
especializada
aos profissionais
das entidades
sociais

6.5

Serviços ao
território - sociedade
De seguida, descreve-se brevemente algumas questões metodológicas gerais
dos serviços que o território e a sociedade em geral do Programa Incorpora recebem:

Estudos de impacto social.
A Obra Social “la Caixa” promove a realização de estudos periódicos, para conhecer os resultados sobre o impacto social
gerado pelos programas que impulsiona,
contribuindo, desta maneira, para gerar
conhecimento sobre a eficácia e eficiência
das ações desenvolvidas.
No caso do Programa Incorpora, faz-se
um seguimento das pessoas atendidas,
para conhecer a evolução da sua situação, se se manteve ou não o emprego, a
facilidade em aceder a outros empregos,
a mudança nas condições de vida, etc.

Colaboração com a administração
pública para dar resposta
às necessidades identificadas em
cada território em matéria
de emprego.
Para a Obra Social “la Caixa”, é essencial
trabalhar complementando as iniciativas já
existentes em cada território, para melhorar o impacto dos programas na sociedade. O Programa Incorpora, tal como o resto
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dos programas promovidos pela Obra Social “la Caixa”, colabora em oferecer soluções para as necessidades prioritárias em
cada território.

O Programa
Incorpora colabora
em oferecer
soluções para
as necessidades
em matéria
de emprego
prioritárias em
cada território
Foco do trabalho comunitário.
O Incorpora foi concebido desde um foco
claramente comunitário, entendendo que
os territórios socialmente responsáveis
proporcionam maiores oportunidades
para a integração sociolaboral das pessoas vulneráveis. Por meio do trabalho em
rede com os diferentes agentes do território, contribui-se para a coesão social e
beneficia-se, portanto, a sociedade no seu
conjunto.
As entidades da Rede Incorpora costumam ter sistematizado o processo de
trabalho com serviços sociais, serviços
municipais de ocupação, serviços que intervêm no atendimento às urgências e

às emergências, e qualquer outro serviço
do território que se considerar necessário
para prestar um atendimento integrado às
pessoas que precisarem.

Complementariedade e transversalidade com outros programas.
A Obra Social ”la Caixa” pode oferecer, no
mesmo território, vários programas, como
o Caixa Proinfancia ou outros. Outras entidades também podem levar a cabo programas complementares no mesmo território.
Estes programas, caso a pessoa precise,
permitem dar resposta a outras necessidades de tipo social e melhora-se o impacto na situação da família. Os profissionais
das entidades sociais devem conhecê-los e
promover a sua utilização, derivando quem
precisar. Contribui-se, deste modo, para a
integração sociolaboral, além de incidir na
inserção laboral.

Reconhecimento do trabalho com
os agentes do território. Prémios
Incorpora.
Mediante os Prémios Incorpora, reconhece-se as organizações que colaboram
ativamente com o Programa (empresas,
agrupamentos empresariais, administração, meio de comunicação, universidade,
entidades sociais, agrupamento de profissionais, utilizadores, rede de balcões do
CaixaBank, etc.).
Os prémios Incorpora reconhecem as empresas que apostam na integração laboral
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de coletivos vulneráveis no âmbito da responsabilidade social empresarial e também
organizações que promovem a difusão do
Programa (agrupamentos empresariais, administração, meio de comunicação, universidade, entidades sociais, agrupamento de
profissionais, etc.). No Anexo 5, incluiu-se
uma ficha de resumo.

Difusão e visibilidade.
É necessário difundir o Programa Incorpora
a nível de sociedade, para que os cidadãos
o conheçam e possam recorrer se precisarem, tanto desde a prevenção primária para
a população em geral – porque todos os cidadãos e todas as cidadãs podem ter dificuldades para a inserção laboral – como desde
a prevenção secundária – para grupos que
apresentam maiores fatores de risco.
Cada coordenadora territorial convoca as
empresas e outros agentes do território para
participar nos atos incentivados pelo Programa Incorpora, para lhe dar visibilidade.
Convocamos as empresas do território
para participar nos atos impulsionados a
partir da Rede Incorpora.

No Incorpora,
incentiva-se atos
participativos para
dar visibilidade
ao Programa

Observatório.
Os profissionais das próprias entidades e
da Obra Social “la Caixa” analisam a situação e as tendências do mercado de trabalho, as ocupações e as transformações
que ocorrem no emprego.
Conhecer esta informação é útil para
identificar os perfis da oferta de emprego existente, as tendências do mercado, a
mobilidade das pessoas trabalhadoras, o
desenvolvimento futuro por setores, etc.
Os resultados das análises realizadas são
disponibilizados aos profissionais de todas as
entidades sociais e da sociedade em geral.

Contribuir para a
profissionalização do terceito
setor.
O Incorpora destaca-se pelo apoio que
presta às entidades do terceiro setor, para
desenvolverem todo o seu potencial, partilharem, inovarem, publicarem, etc. Por meio
deste apoio, contribui-se para a criação de
conhecimento especializado em termos de
inserção laboral. As publicações – habitualmente, disponíveis online gratuitamente – permitem disponibilizar a informação
aos profissionais do terceiro setor, quer trabalhem quer não em entidades aderentes
ao Incorpora.
Depois de rever os principais aspetos metodológicos, descreve-se alguns aspetos
organizativos. /

7

Aspetos
organizativos
do Programa
Incorpora
Para o correto funcionamento do
Programa Incorpora, é necessário ter
em conta algumas questões de tipo
organizativo descritas de seguida.
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Detalhamos amplamente a organização a
nível territorial e o papel da coordenação.
Também são questões-chave para o bom
funcionamento do Programa Incorpora a
gestão dos profissionais, o ambiente do
atendimento e a comunicação.

7.1

Organização a nível
territorial
Como as pessoas que procuram emprego
estão vinculadas a um território concreto,
o Incorpora trabalha sempre com as entidades sociais do território, pois são as que
melhor conhecem a situação.
Portanto, o Programa Incorpora promoveu
a criação de uma rede de entidades sociais interligadas entre elas, que permitem
que qualquer pessoa em situação ou risco de exclusão social aceda ao serviço do
Programa Incorpora. Num território, haver
mais ou menos entidades que ofereçam o
Programa Incorpora depende das necessidades de cada território.
Com a colaboração das entidades sociais,
assegura-se que o Incorpora chega onde
existe a necessidade de uma maneira
ajustada à idiossincrasia de cada território.
Além disso, o Modelo Incorpora promove
que a entidade social trabalhe com todos
os agentes do território com os quais se

possa colaborar: administrações públicas,
empresas, balcões do CaixaBank, etc. Portanto, realiza-se um trabalho eficaz e eficiente.
Pela Obra Social ”la Caixa”, as diferentes
entidades sociais do mesmo território incentivam a aplicação do Modelo Incorpora, pois estas fazem parte de uma Coordenação territorial Incorpora. Promove-se,
assim, a aprendizagem colaborativa entre
profissionais de entidades diferentes.
Além disso, a Obra social ”la Caixa” criou
os Grupos territoriais, que articulam diferentes Coordenações territoriais. Cada
Grupo tem atribuído um/a tutor/a da Obra
social ”la Caixa”, que facilita a gestão do
conhecimento.
De seguida, descreve-se os principais aspetos organizativos da Coordenação territorial.

7.2

Coordenação territorial
Incorpora
A coordenação e o apoio entre entidades
sociais é um fator diferencial e inovador
do Programa Incorpora. Favorece a capacidade, a eficácia e a eficiência, para dar
resposta às necessidades de as pessoas e
as empresas do território, mas exige uma
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A coordenação
e o apoio entre
entidades sociais
é um fator
diferencial e
inovador do
Programa
Incorpora
importante mudança de cultura e, portanto,
uma clara liderança.
Um profissional de uma das entidades do
território exerce como Coordenador/a territorial Incorpora, fica ao serviço do Incorpora como Programa. É importante destacar
que não é pessoal da Obra Social “la Caixa”,
mas surge antes das próprias entidades.
A seleção da entidade que assume a coordenação territorial é validada pela Obra Social “la Caixa” a partir da proposta realizada
pelas próprias entidades do território. Essa
entidade recebe uma retribuição adicional
por parte da Obra Social ”la Caixa” por assumir este encargo.
A pessoa que exerce como Coordenador/a
territorial tem um papel fundamental para
conseguir uma estratégia comum no território, de modo que o Programa Incorpora
tenha um impacto positivo.

Os objetivos básicos do papel da coordenação centram-se em:
zz

Oferecer um serviço coordenado e homogéneo, com critérios de trabalho unificados, em todos os territórios onde o
Incorpora estiver presente.

zz

Assegurar o seguimento da prestação
dos serviços por parte das entidades
sociais, para promover a qualidade do
atendimento e incentivar ações de melhoria fruto da reflexão conjunta.

zz

Focalizar os esforços dos responsáveis
nas tarefas relevantes para a consecução dos objetivos do Programa Incorpora, potenciando as sinergias e o trabalho
conjunto entre entidades.

A coordenação é essencial para o funcionamento do modelo de trabalho em rede.
Não obstante, também se requer dedicação de tempo de um profissional por parte
de todas as entidades da Rede Incorpora
de cada território, pois um representante de
cada uma das diferentes entidades participa numa reunião periódica, da qual derivam
tarefas a implementar na própria entidade e
para fazer conjuntamente entre entidades.
Portanto, além da coordenação territorial
Incorpora, os profissionais das entidades
sociais são outro elemento-chave para implementar o Modelo Incorpora. De seguida,
descreve-se os principais aspetos organizativos que é necessário ter em conta a nível de profissionais.
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7.3

Os profissionais
As pessoas que trabalham nas entidades
sociais que levam a cabo o Incorpora são
pessoal técnico de inserção laboral. Trata-se de profissionais com experiência e
bagagem para realizar as funções que desempenham.

7.3.1

Atendimento aos profissionais
As entidades sociais que implementam o
Programa Incorpora têm que ter especial
cuidado na gestão do pessoal que realizam e no atendimento aos profissionais, já
que a retenção de profissionais nas entidades sociais é um desafio para o setor.
A rotação existente dificulta a necessária
cumplicidade para realizar o acompanhamento às pessoas atendidas e às empresas, assim como o trabalho colaborativo
com o resto das entidades do território.
As entidades Incorpora costumam ter definido um programa de acolhimento de
novos profissionais, para sistematizar a incorporação de pessoal. Também dispõem
do programa anual de formação contínua,
que elaboram a partir da deteção de necessidades formativas das equipas.
O Modelo Incorpora contribui para promover o desenvolvimento da carreira profissional do pessoal técnico de inserção
laboral, pois incentiva-se a cultura da ava-

liação e, como consequência, a melhoria
contínua da própria prática. Da mesma
forma, facilita-se o acesso à inovação e às
práticas que demonstram maior eficácia e
eficiência para a integração sociolaboral
das pessoas em situação ou em risco de
exclusão social.
O Programa Incorpora também estimula a
gestão do conhecimento nas entidades e
que todo o potencial das pessoas que trabalham em cada uma fique ao serviço de todo o
território e, se for o caso, do Grupo Incorpora.
A avaliação por competências dos profissionais que trabalham numa entidade é
uma estratégia recomendada, que contribui enormemente para o desenvolvimento
da carreira profissional do pessoal das entidades sociais.
Além disso, ao aderir ao Programa Incorpora, promove-se que as entidades sociais
realizem estudos de ambiente de trabalho
para poder identificar os problemas existentes nesta matéria e criar os planos de
melhoria anuais para incidir nos aspetos
prioritários.

O Incorpora
promove o
desenvolvimento
da carreira
profissional do
pessoal técnico
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7.3.2

Funções profissionais
e competências
Para implementar o Modelo Incorpora, são
necessárias funções profissionais distintas, diferentes entre si, mas complementares. Uma entidade precisa da função
do profissional que realiza o acompanhamento, por um lado, à pessoa e, por outro,
às empresas. Esta é uma questão-chave,
pois o Incorpora só pode ser implementado com êxito se se exercerem ambas as
funções.
Podem ser realizadas pelo mesmo profissional ou por profissionais diferentes.
Caso sejam profissionais diferentes, é necessário assegurar uma perfeita articulação entre ambos os profissionais; devem
realizar um trabalho integrado, para prestar o suporte que tanto a pessoa como a
empresa requerem. Segundo a tipologia
de necessidades que surjam nesta fase,
será uma ou outra figura profissional que
lhes dará resposta.
Além disso, se a entidade oferecer o serviço de Auto-emprego Incorpora ou for um
Ponto de formação Incorpora, as funções
profissionais requeridas têm algumas especificidades a nível de competências que
também apresentamos abaixo.
Para o exercício de qualquer das quatro
funções mencionadas, os principais requisitos a nível de competências necessários
são enunciados aqui:

zz

Capacidade de trabalho em equipa.

zz

Cooperação com profissionais de
outras entidades.

zz

Capacidade de liderança.

zz

Gestão do próprio tempo.

zz

Proatividade.

zz

Ética.

zz

Respeito pela pessoa.

zz

Empatia e escuta ativa.

zz

Confiança, capacidade para empoderar o outro.

zz

Comunicação assertiva.

zz

Autoconhecimento e autoconfiança.

zz

Autocontrolo.

zz

Com vocação.

zz

Criatividade.

zz

Uso das das tecnologias de informação e da comunicação.

zz

Flexibilidade.

zz

Capacidade para enfrentar problemas,
negociação e resolução de conflitos.

zz

Tolerância à frustração.

zz

Capacidade de reflexão sobre a própria prática.

zz

Curiosidade e interesse pela aprendizagem.
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É fundamental o conhecimento do mercado de trabalho, das políticas ativas de emprego e da legislação laboral. Além disso,
considerando os fatores de risco que apresentam as pessoas atendidas, também se
considera necessários os conhecimentos
sobre exclusão social.
Seguidamente, descrevemos as principais
competências específicas de cada uma
das quatro funções mencionadas. Podem
ser desenvolvidas através da formação e
atualização permanente de conhecimentos,
da revisão da evidência disponível, da supervisão e gestão partilhada de casos, da
experiência e da aprendizagem colaborativa entre profissionais e entidades, da participação em grupos de melhoria nas organizações, etc.

O pessoal técnico de inserção laboral desenvolve uma função de orientação e outra função de inserção. A função de orientação pretende que a pessoa atendida
possa identificar as suas preferências, motivações, expetativas, interesses, necessidades e competências, considerando a visão estratégica do mercado de trabalho. A
função de inserção centra-se em facilitar
o acesso ao posto de trabalho e mantê-lo.
Ambas as funções requerem conhecimentos, metodologias - procedimentos e atitudes partilhados enunciados de seguida:
zz

Em relação a conhecimentos. São
necessários sobre orientação laboral,
ambientes de trabalho, gestão da informação e novas tecnologias aplicadas
ao âmbito laboral, técnicas de seleção
de pessoal, compatibilização de ajudas,
etc.

zz

Em relação a metodologias e procedimentos. São necessários sobre
orientação laboral, procura de recursos
e informação, identificação de necessidades, negociação, gestão de ofertas
de emprego, intervenção no âmbito
psicossocial e laboral.

zz

Em relação a atitudes. É necessária
capacidade para transmitir confiança
e segurança, para motivar e promover
a autonomia das pessoas, capacidade
de autocrítica, capacidade de aprender
pela própria experiência e pela dos outros – também das pessoas a quem se
presta apoio –, etc.

A. Acompanhamento à pessoa
Embora a pessoa seja a única protagonista do processo de inserção e do seu projeto vital, o apoio dado pelo pessoal técnico
de inserção laboral é um elemento fundamental para as pessoas com dificuldades
especiais de inserção laboral no mercado
ordinário.

O apoio do pessoal
técnico de inserção
laboral é um elemento
fundamental para as
pessoas vulneráveis
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B. Acompanhamento à empresa

C. Auto-emprego Incorpora

A finalidade do acompanhamento à empresa é conhecer as suas necessidades
e identificar como o Incorpora pode contribuir para dar as soluções de que cada
empresa precisa, a partir da captação de
ofertas de emprego ou outro tipo de colaborações.

Dado que a finalidade do serviço é oferecer
tutorização e acompanhamento para favorecer a integração sociolaboral a partir do
emprego por conta própria, as competências pessoais e profissionais idóneas para
o desempenho da função são as seguintes:
zz

Em relação a conhecimentos. São
necessários sobre diagnóstico de situação para estudar a viabilidade da ideia
ou do projeto, definição de carteira de
produtos ou serviços e segmento do
mercado, estratégias empresariais, elaboração de planos operativos, organização de empresas, estratégia financeira,
ajudas e subsídios.

zz

Em relação a metodologias e procedimentos. É necessário saber detetar
e analisar os pontos fortes das pessoas
empreendedoras e dos seus projetos,
promoção da resiliência da pessoa empreendedora, procurar e gerir informação e facilitar sinergias no território.

zz

Em relação a atitudes. É necessária
disponibilidade e acessibilidade, rigor e
interesse pela atualidade.

Para o trabalho com a empresa, são necessárias as competências próprias de
um perfil comercial para explicar o Modelo Incorpora de maneira ajustada às
necessidades identificadas em cada empresa, destacando-se as principais vantagens do Programa.
zz

zz

zz

Em relação a conhecimentos. São
necessários a nível de compreensão
do ambiente empresarial, marketing
social, enquadramento jurídico, fiscalidade laboral, ajudas, subsídios,
responsabilidade social empresarial,
tendências e estrutura empresarial do
território.
Em relação a metodologias e procedimentos. É necessário saber detetar, analisar e estabelecer prioridades as necessidades das empresas,
planificar, procurar e gerir informação
e comunicar.
Em relação a atitudes. É preciso disponibilidade e acessibilidade, resiliência, rigor, transparência, interesse pela
atualidade e vocação comercial.

D. Ponto de formação Incorpora
(PFI)
O profissional que trabalha neste serviço é
denominado formador/a de PFI. É a figura de referência para os participantes ao
longo de todo o processo, podendo fazer
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parte tanto da seleção e do acolhimento,
como do coaching individual, das ações de
grupo de capacitação em competências
transversais, das coordenações com a entidade Incorpora tutora, etc.
zz

Em relação a conhecimentos. São
necessários sobre as competências
específicas a ministrar e sobre o mercado de trabalho: perfis procurados,
principais características e tendências
do tecido empresarial, entre outros.

zz

Em relação a metodologias e procedimentos. É necessário conhecer
metodologias didáticas, aprendizagem
baseada em competências, aptidões
sociais e dinâmicas de grupo, resolução de problemas, gestão de conteúdos, programação e avaliação de sessões e atividades. Também facilitará o
desempenho profissional a experiência em dinamização de grupos com
pessoas em risco ou situação de exclusão social e em formação em competências transversais. Igualmente, se
tiver uma rede de contactos em empresas relacionadas com a formação
a desenvolver.

zz

Em relação a atitudes. Para recuperar as pessoas que padecem das
consequências da exclusão social e
evitar uma deterioração maior, é vital
que o/a formador/a confie nas possibilidades das pessoas. A visão positiva e otimista, e dispor do elemento
de “transmissão” ou “contágio”, são
elementos-chave fundamentais para

estabelecer uma ligação com os participantes e despertar neles o interesse
pela aprendizagem.
O/a formador/a Incorpora tem que ser o
melhor modelo das competências transversais que ministra. É tão importante
que o formador “saiba fazer” como “saiba
ser”. O trabalho com os participantes tem
que ser integral e abarcar o eixo pessoal,
social e profissional. O facilitador tem
que ser capaz de ter uma presença constante e ativa e acompanhar pessoalmente cada participante rumo ao seu empoderamento.
Como a maior parte das horas dedicadas
às competências transversais são de grupo, deve ter competências para a dinamização de grupos:
zz
zz
zz

Saber criar um clima de confiança.
Valorizar as experiências e aprendizagens dos participantes.
Gerir os conflitos que surgirem.

O trabalho com
os participantes
tem que ser
integral e
abarcar o eixo
pessoal, social e
profissional

7. ASPETOS ORGANIZATIVOS DO PROGRAMA INCORPORA

Quanto à formação de base requerida, não
é possível fazer referência a uma única disciplina, mas seriam recomendáveis graus
como trabalho social, sociologia, psicologia, pedagogia, educação social, relações
laborais e recursos humanos, etc.

7.4

Ambiente do atendimento:
instalações e equipamento
Os espaços de que dispõem as entidades
para atender as pessoas também transmitem, devem ser dignos. Deve-se ter o cuidado especial para serem acolhedores e
quentes.
A manutenção dos espaços deve ser contínuo, para evitar que mostrem imperfeições que dificultem a prestação do atendimento.
Devem garantir intimidade no trabalho individual com as pessoas atendidas. É necessário contar, no mínimo, com um gabinete e
um espaço para a realização de atividades
individuais e/ou de grupo. Deve-se cuidar
especialmente da ordem nesses espaços,
para estarem em condições adequadas
para receber as pessoas que procuram
emprego.
Os espaços devem estar corretamente
equipados, com computadores em perfeito
estado de conservação e ligados à Internet.

Tem que se permitir às pessoas aceder a
eles, para poderem ser utilizados para a
procura de emprego.
As entidades sociais aderentes ao Incorpora podem ter acordos com outros agentes do território referentes à utilização de
espaços comunitários para algumas intervenções pontuais ou concretas, se, deste
modo, for possível dar melhor resposta às
necessidades da atividade. Seria um exemplo a utilização de uma sala de maiores dimensões que as da própria entidade para
uma sessão informativa grupal.

7.5

Estratégia de visibilidade,
comunicação e difusão
São diferentes as ferramentas de comunicação utilizadas para dar a conhecer o Incorpora aos diferentes grupos de interesse.
Cada vez tem mais protagonismo a comunicação online, pois multiplica exponencialmente a visibilidade do Programa.

A comunicação
online multiplica
exponencialmente
a visibilidade do
Programa
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De seguida, descrevemos as estratégias
mais habituais:

previstos a nível de pessoas atendidas,
empresas, território, profissionais, sociedade, impulsor, etc.

1. Página web. O Incorpora tem uma
página web própria, que se atualiza periodicamente para dar resposta às necessidades detetadas pelos diferentes
grupos de interesse.
Igualmente, cada Coordenação territorial tem o encargo de manter a web
do próprio território atualizada. Têm a
possibilidade de atualizar os conteúdos quando quiserem, enviando-os
para os serviços centrais para a sua
validação.
A página web Incorpora tem diferentes
recursos que otimizam o aproveitamento da web como ferramenta de visibilidade, comunicação e difusão.

2. Presença em redes sociais. É im-

3. Documentação em suporte papel
do Programa Incorpora. Em algumas situações, é útil dispor de material
impresso para poder entregar a pessoas atendidas, empresas ou outros
agentes do território com quem a entidade se relacione.
Cada território tem a possibilidade de
criar os seus próprios materiais, que devem ser feitos de acordo com as normas
corporativas estabelecidas. Trata-se de
encontrar o equilíbrio necessário entre
a identidade própria de cada entidade e
o sentido de pertença à Red Incorpora.
Convém fazer algum teste de compreensão à população-alvo do documento, para assegurar que se entende
o exposto e identificar se falta alguma
informação relevante.

portante que as entidades sociais designem uma pessoa que atue como
community manager, que tenha maiores competências. Deve-se identificar
quais são as redes sociais mais ativas
a cada momento que possam contribuir
para facilitar a integração sociolaboral
das pessoas atendidas; pela evolução
neste setor, deve-se rever periodicamente.

4. Presença em meios de comunica-

Das redes sociais com prioridade, recomenda-se criar um perfil de entidade
e mantê-lo ativo fazendo ”publicações”
periódicas, para obter os resultados

ção. Facilita que o Programa Incorpora
seja conhecido a nível social, tanto pelas
empresas e pelos agentes do território,
como pelas pessoas vulneráveis que
procuram emprego, pelos potenciais

Igualmente, devido ao custo que tem a
maquetagem para a impressão e a própria impressão, ao conceber o material,
recomenda-se evitar incluir informação
que possa ficar obsoleta em breve.

7. ASPETOS ORGANIZATIVOS DO PROGRAMA INCORPORA

colegas de trabalho da pessoa, pelos
cidadãos que devem escolher em que
entidade financeira depositam as suas
poupanças, etc.
É por este motivo que a Obra Social “la
Caixa” tem um orçamento importante para difundir o Programa Incorpora,
tanto a nível de televisão, como de rádio,
imprensa e meios digitais.
Além disso, as Coordenações territoriais têm o desafio de o Incorpora estar
presente nos meios de comunicação
locais. Para isso, é necessário gerar
notícias que permitam dar a conhecer
os principais benefícios do Programa,
como se trabalha no território e os resultados obtidos, enfatizando a visão
positiva, as capacidades e motivações
das pessoas inseridas e o que estas
oferecem profissionalmente à empresa
que as contrata.

5. Atividades de difusão perante
agrupamentos de empresários/
as. Trata-se de um tipo de evento que
facilita o acesso do prospetor do Incorpora a diferentes empresas do território ao mesmo tempo. Portanto, deve-se participar em atividades deste
tipo que permitam difundir o Programa; se no território não se realizarem,
inclusive, pode-se tentar gerá-las.

A marca Incorpora facilita o acesso,
pois, pela trajetória do Programa, os
empresários conhecem-na; também
conhecem a “la Caixa” como entidade
bancária e o facto de o apoiar é um
agente facilitador.
O facto de as entidades serem constituídas em rede também favorece que
as empresas do território não tenham
a sensação de ter que escolher a entidade que apoiam; vinculando-se à
Rede Incorpora sabem que estão a
apoiar a inserção laboral dos grupos
de população vulneráveis de todo o
território.
Esta relação de estratégias pode ser
completada com todas as que cada equipa considerar pertinentes para chegar
aos diferentes grupos de interesse, tomando como base o marketing social.
É importante, portanto, que as equipas
estejam empoderadas em termos de comunicação, mediante canais tradicionais
e através do uso da tecnologia e das redes sociais. Igualmente, recomenda-se às
entidades sociais aderentes ao Incorpora
dispor do próprio Plano de comunicação
interna e externa, que reúna a concretização dos principais aspetos previamente
mencionados.
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7.6

Plataforma online Incorpora
O Programa Incorpora dispõe de uma plataforma online à qual têm acesso todas as
entidades sociais aderentes. Trata-se de
uma base de dados que liga as diferentes
entidades aderentes ao Programa Incorpora e permite realizar o seguimento de
pessoas, empresas e ofertas, registando a
atividade realizada.
Permite melhorar a eficiência na gestão
das pessoas atendidas, das empresas e
das próprias entidades sociais. Facilita:
zz

zz
zz
zz
zz

A informação sobre as pessoas e as
suas capacidades, preferências e restantes resultados da avaliação integral
da pessoa. Toda a informação necessária para acompanhar a pessoa.
O seguimento dos processos de inserção laboral de cada pessoa atendida.
O acesso à informação sobre as empresas e as gestões previamente realizadas.
A gestão de ofertas de trabalho.
Os dados para a avaliação dos indicadores do Programa.

É imprescindível para o trabalho em rede
entre as entidades; portanto, há que contemplar tempo no dia de trabalho para o
preenchimento.
É fundamental que se introduza a informação com rigor e pontualmente, para
assegurar a fiabilidade dos dados que
proporciona. Esta é uma questão especialmente importante porque se compara resultados de diferentes entidades e é
preciso prevenir este tipo de desvios.
Tem um sistema de envio de mensagens
que facilita a comunicação entre pessoal
técnico de diferentes entidades sociais.
Também permite a troca de documentos
entre profissionais.
A Plataforma Incorpora tem sido melhorada continuamente a partir dos contributos realizados pelas próprias entidades
sociais e continuará a ser nos próximos
anos, para dar melhor resposta às necessidades do pessoal técnico de inserção
laboral na correta gestão do processo de
trabalho. /

A Plataforma Incorpora tem sido melhorada
continuamente e continuará a ser para dar
melhor resposta às necessidades do
pessoal técnico de inserção laboral

8

Avaliação
e melhoria
contínua
Desde as suas origens,
o Programa Incorpora tem tido muito
presente a necessidade de avaliar
o serviço prestado.
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Para avaliar o serviço prestado, toma-se
como ponto de partida os resultados desejados e disponibiliza-se às entidades
os meios para os alcançar. Segue-se, assim, a lógica do modelo EFQM (European
Foundation for Quality Management), reconhecido internacionalmente em forma
de prémio.

Permite orientar as organizações para a
excelência, pois facilita a gestão total da
qualidade. Oferece um olhar integral, formado por nove critérios, agrupados em
cinco critérios de agente e quatro critérios de resultado. Cada um destes nove
critérios divide-se em diversos subcritérios. A Figura 14 apresenta-o de uma maneira gráfica.

Evaluación
y mejora
continuada

Resultados - Êxitos

Agentes / Facilitadores - Ações

Resultados
nas
Pessoas
10%

Pessoas
10%

Liderança
10%

Estratégia
10%

Processos,
Produtos e
Serviços
10%

Resultados
nos Clientes
15%

Resultados

Resultados
Chave
15%

Alianças
Desde
sus orígenes, na Sociedade
e Recursos
10%
10%
el Programa Incorpora ha tenido
muy presente la necesidad
Aprendizagem, Criatividade e Inovação
de
evaluar
el
servicio
prestado.
9 Critérios
5 Agentes
4 Resultados
32 Subcritérios

Figura 14. Critérios de EFQM.
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A orientação para os resultados é uma das
características definitórias deste modelo;
ou seja, a partir da definição dos resultados necessários para alcançar a excelência
(critérios de resultados), as organizações
estabelecem o que precisam (critérios de
agentes facilitadores).

Estes aspetos têm sido tidos em consideração ao criar a Plataforma Incorpora, o Manual de indicadores, o Guia da metodologia
Incorpora e o próprio Modelo. Portanto, o
Modelo Incorpora enquadra-se na abordagem da excelência estabelecida pelo
EFQM.

O modelo EFQM não é prescritivo, pois não
impõe agir de uma determinada maneira
para alcançar a excelência, mas propõe antes uma série de aspetos sobre os quais se
tem que atuar para conseguir melhorar a
gestão das organizações e, portanto, a qualidade do atendimento prestado.

No próximo ponto, descreve-se dois aspetos fundamentais para a melhoria contínua do Programa Incorpora: o sistema de
seguimento e avaliação e o de gestão da
qualidade.

Plataforma Incorpora
Boas práticas
Indicadores

ENTIDADES SOCIAIS

MELHORIA
DA QUALIDADE

Figura 15. Ferramentas para melhorar a qualidade
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8.1

Sistemas de seguimento
e avaliação do Programa
O Programa Incorpora estabelece, de maneira consensual, os objetivos anuais para
cada território e para cada entidade aderente. Estes objetivos foram formulados
no âmbito de resultados, referentes a pessoas atendidas, empresas, gestão de ofertas ou outras áreas de trabalho.
Cada entidade trabalha durante o ano para
alcançar os objetivos estabelecidos.
Destaca-se a capacidade dos profissionais das entidades que fazem parte do
Incorpora de questionar a própria prática
e revê-la continuamente. Além deste trabalho de seguimento feito pelos profissionais de cada entidade, é essencial o papel
da Coordenação territorial para realizar a
avaliação periódica dos resultados obtidos.
O Modelo recomenda a realização de uma
avaliação trimestral do grau de dos objetivos, para poder identificar os desvios

O Modelo
recomenda a
realização de
uma avaliação
trimestral do grau
de cumprimento
dos objetivos

existentes e implementar as ações de melhoria necessárias para alcançar os resultados previstos.
Os indicadores de qualidade Incorpora são
consensuais entre as diferentes coordenações territoriais. Refletem as prioridades em matéria de qualidade para serem
desenvolvidas nos próximos três anos, a
nível de cada serviço e de todo o setor em
conjunto. No total, são um conjunto de 29
indicadores. Estão agrupados nas seguintes dimensões:
zz

Dimensão 1: O atendimento e apoio
à pessoa

zz

Dimensão 2: O trabalho com a empresa

zz

Dimensão 3: O trabalho em rede e a
gestão de alianças

zz

Dimensão 4: Organização e melhoria
da qualidade do serviço

Além disso, a avaliação pode pivotar em:
zz

zz
zz
zz

Dados facultados pela Plataforma Incorpora, sobre pessoas atendidas, empresas e ofertas geridas.
Avaliação externa do grau de cumprimento dos indicadores de qualidade.
Auditoria externa dos compromissos
do Programa.
Estudos de satisfação aos diferentes
grupos de interesse: pessoas atendidas, pessoas de referência das empresas, técnicos de outros serviços
do território com quem se trabalha,
etc.

8. AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

zz

Análise de queixas, sugestões e reclamações. Deve-se realizar com amostras suficientemente representativas,
para poder extrapolar resultados e melhorar a fiabilidade.

Dispor de um quadro de comando integral,
com os diferentes indicadores monitorizados, facilita ter, periodicamente, uma visão
global dos resultados obtidos e poder dar
feedback às pessoas envolvidas.
Os próprios resultados podem ser comparados com os do Grupo territorial e com
os do Programa Incorpora. Deste modo,
cada equipa pode ter dados da sua situação.
Com esta informação, identifica-se oportunidades de melhoria por parte de cada
entidade. Determina-se se as atuações

Plan
Act

Do

Check
Figura 16. Ciclo de melhoria contínua - PDCA

Dispor de
um quadro
de comando
integral facilita
ter uma visão
global dos
resultados
obtidos
continuam a ser úteis ou se é necessário
introduzir alguma modificação na intervenção. Assim, e através da Coordenação
Territorial, foram melhoradas muitas questões para dar melhor resposta às necessidades dos diferentes grupos de interesse.
Se se considerar que a oportunidade de
melhoria identificada transcende o território, propõe-se a sua inclusão no Modelo
através da comunicação à Obra Social “la
Caixa”.
A possibilidade de adaptar o Programa
Incorpora com estas melhorias contribui,
sem dúvida, para fortalecer o sentimento
de pertença das entidades ao Programa;
também une as entidades sociais de um
território, que formulam e desenvolvem
conjuntamente a proposta de melhoria
que se incluirá no Modelo Incorpora.
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8.2

Sistema de gestão da
qualidade do Programa
O Programa Incorpora tem uma clara vocação para a melhoria contínua da qualidade do atendimento prestado às pessoas
em risco ou situação de exclusão social,
para melhorar a sua integração sociolaboral. Durante estes dez anos, trabalhou-se
de acordo com o ciclo de melhoria contínua PDCA.
Na fase de Plano, definiu-se claramente
os procedimentos de trabalho, incorporando as práticas com melhor evidência para
a obtenção dos resultados previstos. Para
assegurar que se passa à ação – fase Do
do ciclo PDCA –, realizou-se uma unificação dos sistemas de registo das diferentes
entidades adscritas ao Programa, mediante a Plataforma Incorpora.
Através da definição dos indicadores de
qualidade, estabeleceu-se como avaliar
o cumprimento do plano de ação – fase
Check do ciclo PDCA.

Caso sejam detetados desvios, há que
analisar as causas e intensificar a dedicação para as resolver –fase Act do ciclo PDCA. Os indicadores de qualidade
constituem uma ferramenta muito útil
para iniciar processos de reflexão sobre a
própria prática profissional. Permitem detetar registos desnecessários, duplicidade de atividades e, definitivamente, todas
as atividades realizadas na organização
que trazem um valor acrescentado.
Desde a Obra social “la Caixa”, apoia-se
cada entidade, através da Coordenação
territorial, para incentivar a melhoria da
qualidade do atendimento através de projetos de melhoria para resolver questões
concretas e, inclusive, realizando planos
de qualidade a 3 anos. Também potencia
às entidades coordenadoras do Incorpora
para atuarem como referências em iniciativas de melhoria da qualidade. /

9

Perspetivas
de futuro
Após dez anos de funcionamento, foram
muitas as oportunidades de rever o
Programa Incorpora, propiciadas pelo
trabalho colaborativo.
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Muitas das melhorias na conceção do Programa foram sendo incluídas na prática
neste período.
Por isso, o Modelo Incorpora apresentado conta com muitas atualizações na sua
conceção inicial, fruto da experiência. Esta
bagagem permitiu apresentar o caminho
da internacionalização do Programa Incorpora, em alguns territórios da Polónia,
Hungria, Marrocos e Tunísia. São muitos
mais os países que podem beneficiar do
Incorpora numa sociedade tão globalizada
como a atual. Portanto, a internacionalização do Programa continuará e será, sem
dúvida, uma interessante fonte de aprendizagem para enriquecer o Modelo.
São também muitos os desafios em que
se está a trabalhar, para dar respostas
mais eficientes e eficazes a uma realidade
dinâmica e mutável a nível de emprego. E
esta é uma questão que convém destacar:
é fundamental que, apesar de ter descrito
o Modelo, o Programa Incorpora conserve
a flexibilidade que o caracterizou.
Nestes dez anos, definiu-se o sistema
de avaliação dos resultados, dispondo de
um sistema de recolha de informação – a
Plataforma Incorpora – e um Manual de
indicadores de qualidade. É um primeiro

passo, que, sem dúvida, contribuirá enormemente para comunicar os resultados,
para informar sobre o que se faz e para
analisar como melhorar a prática a partir
dos resultados obtidos.

O caminho da
internacionalização
do Programa
continuará e será,
sem dúvida, uma
interessante fonte
de aprendizagem
para enriquecer
o Modelo
O trabalho conjunto entre as entidades
do mesmo território e entre os diferentes
territórios é outra das chaves do Programa
Incorpora. A confiança é a base do trabalho colaborativo entre as entidades.
O Modelo contribuirá, sem dúvida, para
melhorar a coesão e promover processos de benchmarking entre entidades e

9. PERSPETIVAS DE FUTURO

empresas, para impulsionar a melhoria da
qualidade da do atendimento entre todos
os membros da Rede Incorpora. A gestão
do conhecimento é um dos grandes desafios para os próximos anos.

A confiança é a
base do trabalho
colaborativo entre
as entidades
A nível de avaliação, considera-se necessário aprofundar a exploração da qualidade dos postos de trabalho criados, assim como saber qual é a lacuna entre as
pessoas atendidas no Incorpora e as que,
apesar de pedirem para serem atendidas,
não podem aceder ao serviço. Igualmente,
dado que o paradigma é acompanhar, é
necessário trabalhar para encontrar a maneira de fazer algum tipo de seguimento
pós-atendimento.

Também se pretende que as empresas
sejam cada vez mais protagonistas e que
tenham um papel relevante na criação
de territórios socialmente responsáveis.
O Programa Incorpora pode, sem dúvida,
contribuir para facilitar esta mudança tão
significativa.
Além disso, as entidades de cada território
têm que continuar a identificar as necessidades emergentes a nível local e a Obra
Social “la Caixa” tem o desafio de continuar a estabelecer prioridades entre as
que pode dar resposta e definir conjuntamente com as entidades como fazê-lo.
O Modelo Incorpora tem que contribuir
para dar visão integral ao acompanhamento às pessoas em situação ou em risco de
exclusão social, aproveitando as sinergias
existentes entre os diferentes programas
que a Obra Social de “la Caixa” impulsiona
em cada território. /
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Anexo 1

Incorpora - Saúde Mental
Definição:
Programa que oferece um serviço integral a todas as empresas que queiram exercer a
sua responsabilidade social empresarial incorporando pessoas com distúrbio mental na
sua organização.

Objetivos:
Contribuir para a melhoria dos resultados qualitativos e quantitativos da inclusão laboral
de pessoas com distúrbios de saúde mental, mediante a construção de pontes entre
empresas e entidades sociais que atendem este setor de população.

População-alvo:
Pessoas com distúrbios de saúde mental que requeiram suporte para a inserção laboral.

Aspetos metodológicos:
O Incorpora tem um manual específico, Guia para a integração laboral de pessoas com
distúrbio mental.

Principais atividades:
zz

Acesso ao serviço, procura e acolhimento inicial da pessoa

zz

Avaliação e perfil profissional

zz

Conceção do itinerário

zz

Desenvolvimento e seguimento do itinerário

zz

Inserção laboral e seguimento à inserção com o utilizador

zz

A intermediação laboral, a partir da prospeção e do seguimento à empresa

zz

O acompanhamento para a manutenção do posto de trabalho

Aspetos básicos a nível organizativo:
zz

A integração do atendimento com os serviços de saúde mental.

zz

A coordenação do Programa Incorpora. O trabalho em rede com outras entidades.

Critérios de avaliação:
Os próprios do Programa Incorpora, com análise específica de cumprimento para este
coletivo.

ANEXOS

Anexo 2

Reincorpora
Definição:
Programa que facilita a inserção sociolaboral das pessoas privadas de liberdade. Contempla diversas modalidades de intervenção que se diferenciam pela forma e intensidade
com que se ministra a formação, o momento em que começa a intervenção ou o período
de tempo que dura.

Objetivos:
zz

Favorecer a integração social e laboral da pessoa.

zz

Desfazer estereótipos.

zz

Comunicar integração e solidariedade ativa.

População-alvo:
Pessoas privadas de liberdade internas em estabelecimentos penitenciários do território espanhol que estão no final da sua sentença e são selecionadas para participar no
Programa.

Aspetos metodológicos:
zz

Realiza-se uma avaliação inicial das capacidades, das necessidades e das dificuldades de cada pessoa.

zz

Identifica-se os aspetos não laborais que podem condicionar a procura de emprego.

zz

Estabelece-se objetivos, prioridades e compromissos, que constituem o itinerário
personalizado.

zz

O itinerário individualizado inclui: acompanhamento, formação, projeto de serviço à
comunidade, orientação laboral, intermediação e seguimento.

zz

As entidades sociais acompanham a pessoa durante todo o processo de integração
sociolaboral.

zz

Favorece-se o processo de mudança desde uma perspetiva integral, ajudando a enfrentar tensões emocionais e problemas quotidianos.

O Incorpora tem um manual específico, o Reincorpora da “la Caixa”. Guia do técnico
Reincorpora.
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Principais atividades:
zz

Pré-seleção de pessoas beneficiárias do Programa.

zz

Posicionamento perante o emprego.

zz

Formação e práticas profissionais não laborais.

zz

Serviços à comunidade. Facilitam e melhoram as competências, e estimula-se as
aptidões e reforçam os valores das pessoas que participam.

zz

Procura ativa de emprego e inserção laboral.

Aspetos básicos a nível organizativo:
A participação e o acompanhamento das entidades sociais, através do técnico
Reincorpora, é uma peça fundamental do Programa.

Critérios de avaliação:
O Programa não se avalia só pelo número de inserções, mas estudando o impacto nos
participantes. Concretiza-se em:
zz

Motivação para participar. Responde habitualmente ao desejo de ter uma profissão e
um futuro laboral.

zz

Fomento, consolidação e reforço de outras aptidões pessoais e sociais para a integração laboral e a reinserção social.

zz

Mudança de atitudes.

zz

Melhoria do autoconhecimento e da autoestima.

zz

Disciplina, cumprimento de normas e assunção de responsabilidades.

zz

Reconciliação dos participantes com a sua própria sociedade.

zz

Empatia, altruísmo, voluntariado e participação cívica.

zz

Segurança em si mesmos e confiança no próprio potencial.

ANEXOS

Anexo 3

Pontos de Formação Incorpora (PFI)

Definição:
Serviço de tipo formativo no qual se trabalha conteúdos técnicos, mas também formam a
pessoa de um ponto de vista holístico. Proporcionam à pessoa as ferramentas necessárias para superar outros obstáculos que possam afetar a sua empregabilidade e conseguir superá-los com êxito.

Objetivos:
zz

Melhorar a empregabilidade de todas as pessoas que estejam em risco de exclusão
social que não podem aceder a outras ações formativas.

zz

Facilitar a integração sociolaboral das pessoas mediante a capacitação, de maneira a
poderem entrar no mercado de trabalho ou voltar a ele.

zz

Promover a vinculação das empresas ao Programa Incorpora através da oferta de
estágios não laborais, como um recurso de responsabilidade social empresarial.

População-alvo:
Participantes derivados por entidades do Programa Incorpora, com motivação para o emprego, disposição para aprender e compromisso de participação em todas as atividades
do processo.
Para cada ação formativa, estabelecer-se-á um perfil mínimo.

Critérios de exclusão:
zz

Pessoas sem capacidade de leitura e escrita ou sem nível suficiente para o aproveitamento da formação.

zz

Pessoas numa situação administrativa que não permita o acesso imediato ao emprego (estrangeiros, situações jurídico-penitenciárias, etc.)
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Aspetos metodológicos:
zz

Através do coaching personalizado, proativo e grupal, consegue-se o empoderamento
dos participantes. O acompanhamento está incluído nos conteúdos transversais.

zz

Envolve-se o tecido empresarial do território, criando sinergias entre a empresa ordinária e o ponto de formação Incorpora. Esta colaboração permite formar em especialidades adaptadas às necessidades das empresas e, ao mesmo tempo, torná-las
participantes do projeto; facilita-se, assim, a realização de estágios não remunerados e
a posterior contratação.

Principais atividades:
zz

As competências transversais são trabalhadas ao longo de várias sessões específicas. Também são realizadas várias sessões individuais com um profissional.

zz

As competências técnicas são adquiridas mediante a teoria e a prática na aula e na
empresa de referência de uma especialidade.

zz

Realização de estágios não remunerados na empresa ordinária, aproximando, assim,
os utilizadores da realidade atual das empresas e simulando a aprendizagem no posto
de trabalho.

Aspetos básicos a nível organizativo:
zz

Horas de formação: 300-325

zz

Alunos por formação: 20

Critérios de avaliação:
zz

Considera-se várias dimensões: o desempenho de cada aluno na formação e os estágios não laborais, a satisfação dos participantes ou alunos, a experiência da empresa
com o Ponto Formativo Incorpora e com os alunos e a experiência da entidade social
ou PFI.

ANEXOS

Anexo 4

Auto-emprego Incorpora
Definição:
Serviço que oferece às pessoas em situação vulnerável uma deteção da capacidade
empreendedora, tutorização e acompanhamento para favorecer a integração sociolaboral
por conta própria.

Objetivos:
zz

Detetar o potencial empreendedor das pessoas em situação de vulnerabilidade com
quem se trabalha em qualquer entidade do Grupo Incorpora.

zz

Dar aos utilizadores Incorpora que queiram iniciar uma atividade empresarial as competências e os recursos necessários para o seu auto-emprego.

zz

Realizar ações de acompanhamento durante todo o processo em coordenação com
os recursos do território e um balcão do CaixaBank do território.

População-alvo:
zz

Pessoas em situação de vulnerabilidade com quem se se trabalha no Grupo Incorpora
que tenham potencial empreendedor para trabalhar por conta própria.

zz

Também as pessoas com atividade como independentes com menos de um ano de
atividade.

Aspetos metodológicos:
zz

Oferece-se suporte contínuo à pessoa antes, durante e depois da criação da própria
empresa ou do início da atividade económica.

zz

Facilita-se ferramentas que representam a criação e manutenção dos postos de
trabalho.

zz

Trabalha-se de maneira coordenada com os recursos do território.
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Principais atividades:
zz

Prospeção de informação sobre ajudas, subsídios, concursos e eventos de interesse
para as pessoas empreendedoras.

zz

Assessoria a pessoas com perfil empreendedor.

zz

Tutorização na realização de planos de empresa.

zz

Ajuda na tramitação de ajudas e subsídios existentes de apoio ao/à empreendedor/a.

zz

Conceção e ministração de ações formativas para pessoas empreendedoras.

zz

Atividades de acompanhamento aos recursos-chave do território.

zz

Coordenação com balcão do CaixaBank para facilitar o acesso a microcréditos sociais.

Aspetos básicos a nível organizativo:
zz

Assessoria permanente.

zz

Acompanhar a pessoa empreendedora no início da sua atividade.

zz

Realizar o seguimento na consolidação do projeto de auto-emprego iniciado.

Critérios de avaliação:
zz

Atividade por conta própria iniciada.

zz

Atividade por conta própria que se mantém após um ano de atividade.

ANEXOS

Anexo 5

Prémios Incorpora
Apresentação de candidaturas.
Cada coordenadora territorial do Incorpora
apresentará um mínimo de 3 e um máximo de 5 empresas por categoria. No caso
das comunidades autónomas onde não
existam empresas para todas as categorias, pode-se premiar repetidamente outra
categoria.
Para cada candidatura, preenche-se o respetivo formulário, com a seguinte informação:
zz

Entrega-se a cada membro do júri os formulários das candidaturas, tanto de empresas dos diferentes tamanhos como de
entidades candidatas ao Prémio Especial.
Cada Gestor Territorial encarregar-se-á de
fechar a data de deliberação do júri.

Principais políticas RSC

zz

Contratação direta

zz

Colaboração na formação dos beneficiários Incorpora

zz

O júri do prémio é formado pela Direção
Territorial do CaixaBank, um representante do Conselho do Trabalho autonómico, a
entidade coordenadora do Grupo Incorpora e um representante da Universidade do
território.

Vínculo com o Programa Incorpora

Entre os critérios de seleção das empresas está o número de contratações de
pessoas vulneráveis em relação ao conjunto do quadro de pessoal, o perfil dos
trabalhadores integrados e a duração média dos contratos.

As empresas premiadas obtêm o troféu
solidário, que reflete o compromisso social
das empresas galardoadas.
O ato de entrega dos prémios Incorpora é presidido pelo conselho de cada
comunidade autónoma ou Administração
do território, pela Direção Territorial do
CaixaBank e por um Representante da
Obra Social “la Caixa”.
Aquando da entrega dos prémios, cada representante da empresa premiada vai receber o prémio e são projetadas imagens
da empresa e dos beneficiários do Programa contratados.
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Os papéis utilizados nesta publicação são: xxxx xxxx estucado mate de 135 g/m3, para
o interior e xxx xxxx de 300 g/m3 para a capa, do fabricante xxxxx. Ambos PEFC-0000-00000 PEFC 100% certificado. Têm origem em bosques gerados de maneira
sustentável e têm um certificado de cadeia de controlo da produção do papel.
“Procedente de bosques geridos de forma sustentável – para mais informações:
www.pefc.org”

