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Uma nota das Organizadoras deste livro de resumos 
O projeto Live2Work constituiu-se como uma Parceria Estratégica Erasmus+ Ação-Chave 2 
para a cooperação, a inovação e as boas práticas, envolvendo quatro países: Portugal, França, 
Dinamarca e República Checa. Ao longo dos dois anos e meio de vida do projeto o consórcio 
trabalhou no sentido de criar um conjunto de recursos pedagógicos inovadores e de fácil 
utilização, para aumentar as possibilidades de integração com sucesso para pessoas (jovens 
adultos, entre os 18 e os 30 anos, incluindo migrantes e refugiados) em situações de 
vulnerabilidade profissional. A realização desta conferência representa o culminar deste 
trabalho, tendo em vista a sensibilização dos profissionais que trabalham na construção de 
projetos de vida em populações em situação de vulnerabilidade, a apresentação e disseminação 
de metodologias e ferramentas inovadoras, a apresentação do processo de desenvolvimento e 
resultados finais do projeto, bem como a sua disseminação e sustentabilidade a longo prazo.  

Ainda a propósito do projeto, consideramos que teríamos exemplos de boas práticas, a nível 
nacional e internacional, que quem trabalha diretamente com jovens adultos em situações de 
vulnerabilidade profissional, incluindo migrantes e refugiados, poderia gostar de apresentar. 
Assim, neste breve livro de resumos, apresentamos alguns trabalhos que se encontram a 
decorrer em instituições diversas, e que conjugam as temáticas da vulnerabilidade (pessoal, 
social, profissional), dos projetos de vida (projetos educacionais, formativos, profissionais), da 
inclusão, equidade, justiça social e mudança social, e também do treino de profissionais na 
intervenção de vida/carreira (educação/emprego), muitas das vezes fazendo bom uso das 
novas tecnologias. 

Esperamos que estes trabalhos possam estimular a criação, desenvolvimento, transferência e 
implementação de novos projetos, tendo em vista a construção de trajetórias de vida saudáveis 
e inclusivas.  

 

As Organizadoras, 

Joana Carneiro Pinto & Helena Rebelo Pinto 

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa 

Lisboa, 11 de janeiro de 2019
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Vulnerabilidade e inclusão: análise de práticas em duas 
escolas 

Gama A.1, Vale, C.1, Silva, A.D.1, & Carvalho, M.1, 2 

Resumo 

As questões vocacionais e de carreira assumem, cada vez mais, um papel integrador e inclusivo 
dos/as jovens, adaptando-os/as às exigências da vida pessoal e profissional. Desta forma, a 
intervenção, na psicologia da carreira, está inserida numa perspetiva holística, 
interrelacionando variáveis individuais, relacionais e contextuais. Estas questões apresentam 
maior relevância quando são observadas e trabalhadas em grupos de maior vulnerabilidade. 
De acordo com o decreto de lei 54/2018, as escolas apresentam como necessidade reconhecer 
a mais-valia da diversidade dos/as alunos/as. Assim, verifica-se a importância de encontrar 
formas de lidar com as diferenças, adequando os processos de ensino para que todos/as 
aprendam e participem na comunidade educativa. Com efeito, a área da carreira poderá 
implementar políticas e intervenções que promovam e beneficiem o desenvolvimento saudável, 
equitativo e inclusivo. Esta prática poderá consciencializar a comunidade educativa e promover 
ações, comportamentos e atitudes inclusivas. Evidencia-se, assim, a necessidade de 
desenvolver projetos de carreira que forneçam respostas de caráter inclusivo, tendo em vista 
os grupos de maior vulnerabilidade e todo o contexto educativo atual. Este estudo tem como 
objetivo articular uma análise sobre o papel da psicologia da carreira na promoção de uma 
educação inclusiva. Recorreu a uma análise qualitativa para estudar as práticas educativas de 
duas escolas, da zona norte do país. Para tal realizou-se a uma observação direta, interação 
no contexto e entrevistas ao corpo diretivo, professores/as, técnicos/as e alunos/as. Os 
resultados apontam para a necessidade expressa de desenvolver políticas de ação educativa 
relativas à inclusão; referem o papel do/a professor/a no desenvolvimento da carreira dos/as 
alunos/as; indicam um acesso generalizado a programas e serviços e a necessidade de uma 
participação efetiva de todos/as; e promover apoios e práticas que fomentam a inclusão de 
todos/as os/as agentes educativos. Com base nos resultados, retiram-se implicações para as 
práticas educativas e políticas de inclusão.  

Palavras-chave: psicologia carreira; educação inclusiva; grupos vulneráveis; intervenção de 
carreira. 

  

                                                             

1 Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira (APDC) 

2  Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
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Inclusão no ensino superior: uma formação para jovens 
com dificuldade intelectual e desenvolvimental 

Seixas, S., Barbas, M. P., Piscalho, I., Novo, C., Luís, H. 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 

Resumo 

Cabe às instituições de ensino superior instituir políticas de inclusão, valorizando cada vez mais 
ações pautadas no respeito à diversidade. Presentemente, o acesso de jovens com 
necessidades educativas (NE) ao Ensino Superior apresenta-se como um dos aspetos mais 
desafiadores do sistema de educação inclusiva em Portugal. No ensino superior o apoio a 
estudantes com NE ainda apresenta algumas fragilidades, já que na passagem do ensino 
obrigatório para o ensino superior, perdem a estrutura de suporte posta à disposição pelo 
Ministério da Educação para o ensino básico e secundário, com anos de organização, de 
experiência e profissionais especializados. Apresentamos uma formação não conferente de 
grau, adaptada do modelo que funciona há 12 anos na Universidade Autónoma de Madrid, em 
“Literacia Digital para o Mercado de Trabalho” que se destina a jovens com dificuldade 
intelectual e desenvolvimental com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É um 
programa inovador, por ser o primeiro modelo de formação de educação inclusiva em contexto 
de ensino superior para deficiência intelectual em Portugal, que visa o desenvolvimento 
pessoal, bem-estar e inclusão social e laboral a partir do ambiente educativo da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. A formação tem a duração de quatro 
semestres e os seus objetivos foram desenhados com o intuito dos/as estudantes serem 
capazes de: aplicar de forma autónoma os conceitos, teorias e princípios adquiridos na 
resolução de problemas e decisões, em novos ambientes de trabalho e/ou ambientes pouco 
familiares; adquirir compromissos sociolaborais potenciadores de um crescimento enquanto 
cidadãos/ãs plenos/as; responder às exigências e executar tarefas apropriadamente com a 
combinação de competências e de práticas cognitivas, de conhecimento, motivação, valores, 
atitudes e emoções; adquirir competências de utilização de literacia digital que permitam 
resolver problemas e realizar tarefas, usando diferentes ferramentas no contexto de trabalho; 
adquirir flexibilidade, compreendida como uma capacidade de adaptação à mudança e como 
um prelúdio para a capacidade crítica para analisar o trabalho em si; manter o entusiasmo para 
uma formação ao longo da vida; adquirir a formação necessária para concorrer a diferentes 
ofertas (adaptadas a pessoas com limitações intelectuais), de forma a obter um emprego; 
participar ativamente no ambiente universitário. Evidenciamos, ainda, de forma específica o 
plano de formação, nomeadamente os critérios de seleção dos estudantes e o plano da 
formação (Unidades Curriculares). 

Palavras-chave: inclusão; ensino superior; literacia digital. 
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Plataforma PAJE - Apoio a jovens (ex) acolhidos 

Gaspar, J.P.1,2,3, Gaspar, M.F.2,3, & Santos, S.3 

Resumo 

A Plataforma PAJE – Apoio a Jovens (Ex)acolhidos é uma associação sem fins lucrativos que 
tem como missão a promoção de transições favoráveis e uma autonomização bem-sucedida 
em jovens que foram acolhidos residencialmente. Pretende contribuir para a construção de 
uma sociedade mais justa, promovendo a igualdade de oportunidades e preparando os jovens 
para o futuro. Como tal, um dos seus eixos de intervenção baseia-se no apoio a jovens adultos 
no período pós-acolhimento. Frequentemente, aos 18 anos, os jovens optam pela saída da 
Casa de Acolhimento, muitas vezes impreparados para os desafios que irão enfrentar. Não são 
raras as vezes em que adotam comportamentos desviantes, sentindo-se sem rumo e rede de 
suporte que os possa apoiar e orientar. A PAJE assume-se como rede de apoio e ajuda o jovem 
na sua integração, auxiliando em situações de desespero, pontuais e de continuidade, através 
de apoio e aconselhamento nas áreas necessárias. Conta com uma equipa multidisciplinar, 
surgindo da necessidade observada pelos seus profissionais de apoio aos jovens no período 
pós-acolhimento, sendo a única entidade no país especializada neste tipo de apoio.   

Palavras-chave: Plataforma PAJE; Pós-acolhimento; Jovens; Autonomização; Inclusão Social. 

  

                                                             

1 Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20_UC) 

2 Instituto de Psicologia Cognitiva (IPCDHS_UC) 

3 Plataforma PAJE – Apoio a Jovens (Ex)acolhidos 
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Empregabilidade num bairro de intervenção prioritária - 
Projeto Roteiro Emprega 

Xavier, C. 

Rede EFE – Educação, Formação, Emprego 

Resumo 

O projeto Roteiro Emprega intervém nos bairros de intervenção prioritária Portugal Novo e 
Carlos Botelho, em Lisboa. Pretende-se promover a empregabilidade mediante a criação de 
itinerários de integração personalizados, com vista à inserção em processos formativos e no 
mercado de trabalho, contribuindo para: desenvolvimento de competências para a 
empregabilidade; construção de percursos integrados de inserção; capacitação ao nível de 
competências interpessoais; acesso a oficinas de suporte com conteúdos transversais; 
facilitação dos espaços de encontro entre empregadores e pessoas que estão à procura de 
emprego - job matching. Este trabalho tem como base uma metodologia integrativa, 
desenvolvendo-se atividades e recorrendo-se a instrumentos, tais como: a Caravana da 
Empregabilidade, que está disponível em pontos estratégicos do território, aproximando 
técnicos e comunidade, servindo como primeiro contacto e facilitando o acesso a computadores 
e ofertas de emprego; os Passaportes para o Emprego (portfólio do processo formativo e do 
percurso de empregabilidade); as Semanas da Empregabilidade (formação sobre 
autoconhecimento, emoções e resolução de conflitos, técnicas de procura de emprego e criação 
de Projetos de Vida); os Cafés para a Empregabilidade (espaços de encontro entre 
empresas/organizações e pessoas à procura de emprego); e as Oficinas de Suporte (workshops 
sobre temas transversais). O resultado deste trabalho foi compilado num Manual para a 
Empregabilidade. No primeiro ano de implementação realizaram-se: 6 Semanas da 
empregabilidade, que contaram com um total de 36 participantes; 5 Cafés para a 
empregabilidade, nos espaços das empresas parceiras, onde estiveram presentes 32 
candidatos, dos quais 16 foram contratados; e um Curso de Animadores e Líderes Locais, que 
contou com 11 participantes que apresentaram 4 projetos comunitários frente a um júri 
constituído por atores-chave do território. Este projeto foi desenvolvido no âmbito de um 
consórcio de parceiros – Rede EFE, onde foram definidas e monitorizadas linhas orientadoras 
das ações e promoção das mesmas.  

Palavras-chave: empregabilidade; bairros de intervenção prioritária; capacitação. 
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Workshops de disseminação do Projeto Live2Work na 
Universidade Católica Portuguesa 

Baptista, M. & Sousa, M.M 

Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa 

Resumo 

O Projeto Live2Work pretende apoiar na (re)construção de vida de jovens adultos, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, que se encontrem em circunstâncias de 
vulnerabilidade profissional. Para o efeito, foram desenvolvidos um manual de enquadramento 
concetual à construção de projetos de vida, uma toolbox, um guia facilitador do utilizador, um 
conjunto de ações piloto e workshops, vídeos promocionais e tutoriais, e uma plataforma 
online. Este trabalho visa apresentar os dois workshops desenvolvidos a nível nacional (Lisboa 
e Porto), com o objetivo de apresentar o enquadramento concetual e treinar os formandos no 
uso das ferramentas presentes na toolbox. Participaram 13 técnicos com formação nas áreas 
humanas, sociais e/ou educacionais, que trabalham em instituições com este público-alvo. É 
apresentada a estrutura destas sessões, bem como os quatro domínios do racional teórico 
(autoconhecimento, conhecimento do mundo, competências de transição e tomada de 
decisão), e algumas das atividades presentes na toolbox que permitem uma abordagem aos 
mesmos. São ainda analisados os níveis de satisfação dos formandos com aspetos formais e 
conteúdos do curso, e discutida a aplicabilidade e disseminação das ferramentas do projetos 
em contextos mais alargados. 

Palavras-chave: Live2Work; vulnerabilidade social; projetos de vida; workshops. 
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EMvolve-te: Promover a Empregabilidade 

Caiado, M. & Ferraz, M. 

Fórum Sócio-Ocupacional de Oeiras da ARIA 

Resumo 

O Fórum Sócio-Ocupacional de Oeiras da ARIA é uma estrutura de reabilitação psicossocial que 
desenvolve atividades ocupacionais e reabilitativas junto de população com problemas de 
saúde mental. Funciona de segunda a sexta-feira num horário compreendido entre as 9h e as 
17h, oferecendo aos seus clientes um programa de atividades diversificado procurando ir ao 
encontro dos interesses e necessidades dos mesmos. Pretende, acima de tudo, fomentar a 
autonomia através do estímulo de capacidades, do reforço da autoestima e do relacionamento 
interpessoal. Ao longo dos anos tem-se observado as dificuldades sentidas pela população alvo 
no processo de inserção na formação profissional e/ou emprego. No entanto, metodologias 
inovadoras e de suporte individualizado tem visto resultados na evolução favorável dos clientes 
no decorrer do seu percurso de vida. Devido ao aumento de clientes interessados na inserção 
em projetos de habilitação profissional/emprego/ocupação tomou-se a decisão de se criar um 
grupo de empregabilidade: EMVolve-te. Este ocorre uma vez por semana, em sessões de 45 
minutos com o objetivo de capacitar os clientes para a participação no mundo laboral. 
Estruturou-se uma metodologia pretendendo-se, essencialmente, fomentar a partilha de 
experiências, a promoção de debate de ideias e a compreensão das ferramentas necessárias 
para integrar o meio profissional. O grupo é orientado por um técnico que vai balizando as 
temáticas abordadas em cada sessão e dando o apoio necessário para a ingressão profissional. 
A criação deste grupo pretende fomentar o desenvolvimento de ferramentas e conhecimentos 
junto dos clientes, bem como a compreensão das suas capacidades e interesses profissionais, 
possibilitando assim uma maior equidade no acesso e melhor integração no meio profissional 
ou profissionalizante. A participação nas sessões tem provado ter sucesso na melhoria do 
conhecimento relativo à inserção profissional e no aumento da motivação para a procura de 
emprego/formação. 

Palavras-chave: empregabilidade; saúde mental; competências; formação. 
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Suporte Individualizado: Um exemplo de Integração Sócio-
Profissional 

Resumo 

Nos últimos anos, o investimento nos serviços de saúde mental de base comunitária, 
nomeadamente na área da reabilitação psicossocial, fez com que a ênfase na prestação de 
cuidados a pessoas com problemas de saúde mental passasse do tratamento e segregação em 
respostas “tipo” para a integração e inclusão social através de respostas e suportes o mais 
individualizado possível. Estas alterações resultaram, igualmente, numa alteração nas 
expectativas dos próprios beneficiários no que diz respeito à qualidade de vida e cidadania 
plena. A OMS (2000) recomenda que a ocupação e o emprego sejam pilares da reintegração 
das pessoas com problemáticas na área da saúde mental. Para além da parte financeira, o 
emprego traz outros benefícios tais como: conferir uma identidade e estatuto social; 
providenciar contactos e suportes sociais; ser forma de estruturar e ocupar o tempo; manter 
a pessoa ativa e envolvida, e fomentar um sentido de pertença. Grosso modo, estes também 
são os objetivos finais da reabilitação psicossocial, sempre no sentido de promover autonomia 
e a recuperação individual da pessoa. Com este exemplo de integração socioprofissional 
pretende-se evidenciar como, recorrendo a metodologias inovadoras de suporte individualizado 
no âmbito da reabilitação psicossocial e recuperação individual, foi possível a integração 
sociolaboral de uma pessoa com problemas de saúde mental. 

Palavras-chave: Suporte individualizado, recuperação, integração sociolaboral. 
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Aprendizagem assistida por meio de aplicações móveis para 
imigrantes 

Figueiredo S., Silveira, P., Silva, W., & Mateus, K. 

Universidade Autónoma 

Resumo 

Sendo a língua um fator facilitador no processo comunicativo, sobretudo face à preocupação 
de inclusão das novas populações imigrantes na Europa, o uso de tecnologias é o melhor meio 
de promoção do ensino e da aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) e de Língua Segunda 
(L2). Em Portugal, este processo de ensino/aprendizagem tem sido essencialmente apoiado 
por manuais de suporte físico e por insuficientes (não validados) programas acedidos em 
plataformas digitais O objetivo deste projeto consiste na produção de conteúdos didáticos para 
uma versão de aplicação móvel app. O público-alvo é a população imigrante e refugiada em 
Portugal, as populações de contextos em que o Português é a Língua Oficial (comunidade 
lusófona) e a geração descendente da população emigrante portuguesa. O estudo exploratório 
em que se encontra a conceção deste projeto apresenta catorze sequências didáticas, com 
prévio teste de aplicação de jogos e de exercícios diversificados sobre leitura, escrita e 
compreensão oral. Todos os enunciados e instruções de navegação encontram-se sonorizados 
em nove línguas, incluindo o Português. No dispositivo Android, o utilizador poderá selecionar 
a aprendizagem de conteúdos, em diferentes períodos de tempo, com o auxílio da compreensão 
de enunciados na Língua Materna que selecionar. As línguas escolhidas para a app são as mais 
representativas da população imigrante portuguesa. Quanto ao procedimento, foi escolhida a 
plataforma de desenvolvimento Xamarin, baseada no framework .NET, com a linguagem de 
programação C#, plataforma esta que permite criar aplicações para os vários sistemas móveis 
(iOS, Android e Windows). A primeira solução estará disponível para Android. Este projeto, em 
desenvolvimento, identifica-se nos domínios de mobile learning e de gamificação. 

Palavras-chave: tecnologia aplicada ao ensino de línguas, aprendizagem assistida, imigração, 
jogos digitais, sucesso escolar. 

 

 

 

 



  

  
 

 


