
AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 
 

TRANSIÇÃO PARA A VIDA PÓS-ESCOLAR 
 

LOCAL 

Auditório Carolino Ramos, Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo 

DATA 
10 de maio 

HORÁRIO 

 Receção – 14h 15m 

COMUNICAÇÕES  
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Proteção legal na deficiência e incapacidade, apoio técnico e incentivos financeiros às organizações. 
No âmbito dos programas específicos serão apresentadas as medidas da área da reabilitação profissional. Um 
conjunto integrado de medidas que visam apoiar a qualificação e o emprego das pessoas com deficiência e 
incapacidade que apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão no emprego. 
Para apresentação na sessão foram selecionadas três medidas de emprego apoiado: Estágios de Inserção, 
Contratos Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiência e Incapacidade e Emprego Apoiado em Mercado 
Aberto. A Medida Adaptação de Postos de Trabalho / Eliminação de Barreiras Arquitetónicas e os Produtos de 
Apoio. 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MONSERRATE 
O Agrupamento de Escolas de Monserrate irá apresentar a sua vasta experiência em termos de 
encaminhamento de alunos para a Vida Pós-Escolar. 
A sua intervenção incidirá na importância do despiste e acompanhamento dos alunos em situação de 
desenvolvimento de Plano de Transição para a Vida Pós-Escolar, apresentando alguns casos de 
encaminhamento nas diferentes áreas: ensino superior, formação, emprego, Centro de Apoio Ocupacional… 
 

APPC – EMPREGO 
A APPC Emprego é o serviço da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, credenciado pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, que detém os serviços de Centro de Recursos para o Emprego (CRE), 
Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo (GIPI) e Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade 
(QPCDI), que promove a empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade. 
Neste sentido, surge a necessidade de sensibilizar para a adequada transição para a vida pós-escolar dos 
jovens com deficiência e/ou incapacidade, de forma a potenciar as suas competências e perfil de 
empregabilidade e, em última análise, maximizar a sua participação no acesso aos contextos profissionais e 
sociais e usufruir de todos os recursos e benefícios. 
 

ÍRIS INCLUSIVA 

• Apresentação da Associação e da Resposta (vídeo institucional); 

• Barreiras à inclusão profissional: 
o Pessoa; 
o Contexto; 
o Mercado de trabalho; 

• Trabalho desenvolvido no âmbito do apoio à inserção profissional; 
o Desenvolvimento de competências de procura ativa de emprego; 
o Articulação com entidades empregadoras e serviços; 

o Apoio na colocação em formação profissional e/ou contexto de trabalho. 

APCVC - CAVI 
Divulgação do CAVI (Centro de Apoio à Vida Independente) – Implementação de um modelo de apoio à vida 
independente, ajustado às necessidades das pessoas com deficiência ou incapacidade, de forma a contribuir 
para a efetivação do seu direito de viver de forma independente. Os beneficiários deste projeto podem vir a 
usufruir de assistência pessoal em várias atividades, nomeadamente na frequência do ensino superior e 
investigação, frequência de formação profissional, apoio em contexto laboral, procura ativa de emprego… 
 

 


