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Introdução 

 

Um dos traços dominantes da cultura ocidental contemporânea 

é, seguramente, a exaltação da confiança nas potencialidades 

individuais, facto que tem levado os sistemas sociais a um 

aperfeiçoamento cada vez maior das suas estruturas 

educativas. Procura-se, desta forma, que a cada um sejam 

dados conhecimentos e instrumentos de análise suficientes 

para que o seu nível cultural esteja à altura do seu estatuto de 

pessoa livre, responsável e socialmente participativa. 

 

Fonseca, 1994 

 

No mundo pós-moderno a concorrência é acirrada e até mesmo incentivada, 

exigem-se cada vez mais competências para uma melhor colocação no mercado 

de trabalho. Na sociedade atual, o trabalho assume uma dimensão nuclear e o 

desempenho de uma atividade profissional é considerado uma vertente 

importante do exercício da cidadania e um meio privilegiado de desenvolvimento 

social e de reforço da autoestima. 

O emprego, direito de qualquer cidadão, com ou não de dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, está intimamente relacionado com as necessidades básicas, 

com a autoestima e com o reconhecimento dos direitos da pessoa humana. 

Esta investigação emerge numa altura em que questões como saberes básicos, a 

inclusão educativa e a diferenciação curricular têm uma crescente visibilidade. É 

um trabalho que não pretende resolver um problema social – desigualdades 

sociais e exclusão – pretende essencialmente sensibilizar e alertar para possíveis 

formas de minimizar essas desigualdades. 

A escolha do tema foi baseada no interesse pessoal, com o objetivo de 

demonstrar que as pessoas com Trissomia 21 são capazes de desenvolver 

funções como qualquer outra pessoa e na preocupação com a inserção no 

mercado de trabalho dos mesmos, uma vez que, existem ainda muitos 

preconceitos sobre as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

que é necessário ultrapassar. A visão que a sociedade tem destes indivíduos 
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ainda é a falta de capacidade das mesmas para entrar no mercado de trabalho, 

tornando-o um campo mais fechado para a sua inclusão. 

As pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, têm o direito de 

usufruir dos mesmos benefícios que os restantes cidadãos, através do trabalho 

renumerado. Estes benefícios traduzem-se, entre outros, por independência 

económica, oportunidades de auto desenvolvimento, de estabelecimento de 

amizades e de relações sociais, de auto estima, bem como oportunidades para a 

pessoa com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais provar as suas 

competências. O emprego é o meio por excelência para participação ativa na 

sociedade e garantia da igualdade de direitos e oportunidades. A formação 

profissional, para além, de complementar a preparação para a vida ativa iniciada 

no ensino básico, visa uma integração dinâmica no mundo do trabalho pela 

aquisição de conhecimentos e de competências profissionais. 

É consensual que o desenvolvimento de uma atividade profissional é a forma 

mais adequada para a realização pessoal e social do ser humano. Mas a 

organização socioeconómica e a competitividade das sociedades atuais, 

potenciam a permanência de dinâmicas geradoras de comportamentos e atitudes 

de exclusão social que tendencialmente recaem sobre grupos que, devido a 

situações adversas ou restritas de caráter sociocultural ou por razões adversas 

que lhe são intrínsecas, se apresentam mais vulneráveis. 

Nos nossos dias, e apesar da grande corrente inclusiva que nos inunda, ainda é 

muito difícil abrir portas à Inclusão na sua plenitude, a nossa sociedade é ainda 

uma sociedade de exclusão por natureza. Cabe, assim, à escola mostrar à 

sociedade do que é que estes jovens são capazes, em que podem contribuir para 

o meio socioeconómico em que se inserem, pois ninguém deve ser deixado à 

porta da cidade. É o exemplo das pessoas com Trissomia 21, grupo marcado por 

um conjunto de conotações negativas perpetuadas pelo decorrer da história, com 

evidentes implicações ao nível da participação na sociedade.  

Existem investigações que fornecem fortes evidências sobre a capacidade das 

pessoas com dificuldade intelectuais e desenvolvimentais na realização de tarefas 

profissionais complexas, após experiências de formação. Por acreditarmos que os 

jovens e adultos com Trissomia 21 têm capacidades para contribuir para a 

sociedade, independentemente do nível da sua dificuldade intelectual e 

desenvolvimental, interessa pesquisar sobre os fatores que dificultam o 
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desenvolvimento e o aperfeiçoamento das suas capacidades e que impedem a 

sua integração no mercado de trabalho competitivo. 

As leis e regulamentos no domínio do emprego não devem discriminar pessoas 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e não devem levantar 

obstáculos ao seu emprego. O Estado deve apoiar ativamente a integração das 

pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no mercado de 

trabalho. Este apoio ativo pode ocorrer através de uma série de medidas, que 

iremos aprofundar ao longo do trabalho, como a formação profissional, sistemas 

de incentivos, emprego protegido, empréstimos ou subsídios para pequenas 

empresas, contratos exclusivos, benefícios fiscais, e apoios técnicos ou 

assistência financeira a empresas que empreguem trabalhadores com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

O mercado de trabalho é essencial para a independência económica e integração 

social sendo absolutamente necessário assegurar a continuidade entre o sistema 

educativo, a formação profissional e a integração no mercado de trabalho dos 

jovens e adultos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

Esta Tese de Mestrado constitui um trabalho integrante do Mestrado em 

Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor, ministrado pela Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, com vista à obtenção do 

Grau de Mestre em Ciências da Educação na Especialidade de Ensino Especial. 

O tema por nós proposto, permitiu desenvolver uma fundamentação teórica que 

achamos pertinente para enquadrar a nossa problemática e dar resposta à 

questão de partida: Qual o contributo da sociedade para a empregabilidade 

dos jovens e adultos com Trissomia 21? 

A propósito desta questão central de pesquisa, outras questões emergem num 

efeito desmultiplicador e que se assumem como hipóteses de trabalho: 

� Como podemos preparar os jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais para a vida adulta e como plenos membros da nossa 

sociedade? 

� Como é feita a inclusão de jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, em especial com Trissomia 21, no mercado de trabalho? 

� Como podemos garantir que os jovens e adultos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais tenham acesso a oportunidades educativas relevantes 

para a sua autonomia e independência pessoal e social? 
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� Que tipos de apoios, recursos e programas existem, na nossa sociedade, de 

incentivo à empregabilidade de jovens e adultos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais? 

O trabalho surge pela motivação sentida em aprofundar conhecimentos e 

competências na área da dificuldade intelectual e desenvolvimental, em refletir 

sobre o papel da escola e da sociedade na prática /temática da Transição para a 

Vida Ativa. Tem como objetivos descrever as características dos jovens e adultos 

com Trissomia 21 evidenciando as suas capacidades para a efetiva inserção no 

mercado de trabalho, compreender o processo de transição para a vida ativa, o 

respetivo processo de orientação e formação profissional, identificar e definir os 

apoios e incentivos à contração que facilitem a sua integração socioprofissional, e 

conhecer o interesse e as expetativas destes jovens pelo trabalho que 

desenvolvem, bem como, compreender o que move os empresários para 

contratação destes jovens e o interesse e reconhecimento pelo trabalho por eles 

desenvolvido. 

Determinado o problema e definidos os objetivos, parece pertinente, no âmbito da 

transição para a vida ativa da pessoa com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, estudar o contributo da sociedade no apoio e orientação para 

a formação, o processo de transição para a vida pós-escolar e a obtenção e 

manutenção de emprego. 

O presente documento irá estruturar-se em cinco capítulos, e envolverá pesquisa 

bibliográfica, com base nos estudos realizados por autores de referência, 

essencialmente, no âmbito da Trissomia 21, das atitudes face à dificuldade 

intelectual e desenvolvimental, da transição para a vida ativa e da integração 

socioprofissional, capítulos um, dois, três e quatro respetivamente. 

Posteriormente, no quinto capítulo, será apresentada a parte da caracterização 

metodológica do estudo, com a definição do problema, da relevância e objetivos 

do estudo, o método de investigação, a amostra e os procedimentos. Ainda neste 

capítulo, será descrita a apresentação e discussão dos resultados obtidos, 

através dos dados recolhidos nas entrevistas realizadas a jovens com Trissomia 

21 inseridos no mercado de trabalho e aos respetivos empregadores. Finalmente 

serão delineadas as reflexões pessoais e as conclusões sobre o estudo.  
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I Capítulo – Trissomia 21 

"As pessoas com Síndrome de Down não são doentes. Não "sofrem 

de", "padecem de" nem são "vítimas de" Síndrome de Down. 

 As pessoas têm Síndrome de Down." 

 

Devenny,1992 
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I. Trissomia 21 

 

As várias definições de Trissomia 21 tendem a ser muito semelhantes. No 

entanto, segundo Morato (1992, in Cunha e Santos, 2007 p.29), esta “é uma 

alteração de organização genética e cromossómica do par 21, pela presença total 

ou parcial de um cromossoma (autossoma) extra nas células do organismo ou por 

alterações de um cromossoma do par 21, por permuta de partes com outro 

cromossoma de outro par de cromossoma”. Esta alteração genética, que ocorre 

durante a divisão celular do embrião, durante ou imediatamente após a conceção, 

causa modificações no desenvolvimento e o aparecimento de características 

cognitivas, físicas, funcionais e irregularidades congénitas específicas. A sua 

principal especificidade é a desaceleração no desenvolvimento do sistema 

nervoso central, sendo o cérebro reduzido em volume e peso, especialmente nas 

zonas do lobo frontal (responsável pelo pensamento, linguagem e 

comportamento), tronco cerebral (responsável pela atenção) e cerebelo. É 

provável que as anomalias no cerebelo sejam responsáveis pela hipotonia, 

encontrada em quase todos os casos de Trissomia 21 (Lefévre, 1981). Segundo 

vários autores, esta anomalia pode ser originada por três fatores distintos dando 

lugar a três tipos de Trissomia 21, nomeadamente a homogénea, que é o caso 

mais frequente, a translocação e o mosaicismo (Sampedro et al., 1997). 

As primeiras referências sobre a Trissomia 21 remontam ao século VII, através de 

registos antropológicos que apresentam um crânio saxônico com modificações 

estruturais evidentes, frequentes em crianças com esta patologia. Alguns 

investigadores acreditam que a Trissomia 21 tenha sido representada no passado 

em esculturas e pictografias. Os traços faciais de estatuetas esculpidas pela 

cultura Olmec há quase 3.000 anos foram considerados semelhantes aos de 

pessoas com Trissomia 21. Contudo, nenhum relatório bem documentado sobre 

esta síndrome foi publicado antes do século XIX. 

Em 1838, Jean Esquirol realizou a primeira descrição física típica desta síndrome 

e em 1844, Chambers, numa rigorosa caracterização morfológica, utilizou o termo 

mongolismo para identificar um conjunto de sinais fenotípicos típicos, no contexto 

de uma perspetiva étnica, que considerava o Mongol como um ser inferior na 

hierarquia do desenvolvimento humano. Em 1846, Séguin descreveu um indivíduo 

com feições idênticas a que chamou “Idiota Furfurácia”. A descrição realizada por 
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John Langdon Down surge em 1866, baseando-se em características observadas 

em crianças internadas num asilo de Surrey, Sudoeste de Londres. A descrição 

de Langdon-Down, desencadeou uma grande controvérsia sobre a etiologia da 

síndrome, sendo atribuída inicialmente a perturbações psiquiátricas, alcoolismo, 

epilepsia, doenças da tiroide e a causas infeciosas, como tuberculose e sífilis. 

Com os avanços da medicina, no decurso do século XX, foi possível investigar os 

sintomas que caracterizavam esta patologia. Jerome Lejeune e os seus 

colaboradores (1958), descobriram que o aparecimento desta síndrome se deve à 

presença de um cromossoma 21 supra numérico, ou seja, três cromossomas 21, 

daí a nomenclatura Trissomia 21.  

Segundo Sampedro et al. (1997), a determinação de fatores etiológicos 

responsáveis pela Trissomia 21 é um processo difícil. Sabe-se que existe uma 

multiplicidade de fatores relacionados, mas desconhece-se como interagem entre 

si. É importante, no entanto, considerarem-se os seguintes fatores etiológicos: a 

idade da mãe, a hereditariedade; agentes imunológicos, processos infeciosos e 

agentes químicos, exposição a radiações ou químicos, deficiências vitamínicas 

(principalmente vitamina A), e problemas maternos na tiroide. 

A par destes avanços na questão médica, as mentalidades foram-se também 

alterando, encetando uma maior aceitação destes indivíduos. Até à descoberta de 

Lejeune, estes eram rejeitados, abandonados e institucionalizados, sendo 

frequente que lhes negassem os cuidados de saúde. Este sistema resultava da 

convicção de que eram indivíduos “especiais”, incapazes de conviver com os 

outros e de aprender na escola comum.  

Após a descoberta das etiologias desta síndrome, aumentou o interesse pelas 

mesmas, não só a nível médico, mas também a nível social e educativo, 

procurando-se, ainda hoje, que os que têm esta alteração cromossómica sejam 

adultos plenamente incluidos não só na família mas também na nossa sociedade. 

Começaram a ser instituídos programas educacionais adequados e hoje a 

institucionalização já não é uma opção. 
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II. Características dos Jovens e Adultos com Trisso mia 21 

 

Naturalmente, não existem duas pessoas com Trissomia 21 iguais. Tal como 

ocorre com todos os indivíduos, cada pessoa com Trissomia 21 detém 

características e personalidade próprias. Os jovens e adultos com Trissomia 21 

devem ser olhados como indivíduos com aspeto único, semelhantes aos seus 

pais e familiares, com personalidade própria e um conjunto de aptidões (Lapa, 

Abraços, Furtado, Cancela, & Torres, 2002).  

É conhecido que o desempenho social destes jovens ultrapassa muitas vezes a 

sua capacidade cognitiva. Têm, de um modo geral, uma grande capacidade para 

as trocas sociais e são alegres e cordatos, embora teimosos, resistindo a realizar 

as atividades propostas sem razão aparente, embora, por outro lado, esta mesma 

característica os leve a ser de uma enorme persistência na realização de uma 

tarefa em que se empenhem. É frequente que o medo de falhar esteja na base de 

uma recusa. 

Os trabalhos de investigação no campo da educação e da estimulação precoce 

destes jovens permitiram que, em vez de serem considerados como elementos 

anónimos de um grupo de características estereotipadas, se saiba hoje que são 

detentores de uma personalidade tão rica e variada como quaisquer outros 

jovens, capazes de realizarem um grande número de aprendizagens, de obter um 

grau de autonomia muito apreciável e de se tornarem, em muitos casos, adultos 

capazes de trabalharem e gerirem as suas próprias vidas (Bautista 1993).  

O desenvolvimento dos estudos multidisciplinares, a partir dos anos 70, 

proporcionou um maior conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo, motor, 

da vida sócio afetiva e dos processos de desenvolvimento inerentes à criança 

com Trissomia 21. 

Segundo Piaget, a criança com Trissomia 21 tem um desenvolvimento intelectual 

mais lento do que as outras crianças, “estagnando por fim num estádio inferior de 

organização cognitiva, que passará a deficiência intelectual” (Sampedro et al., 

1997). 

Dependendo do seu grau de défice cognitivo, dos estímulos recebidos e do 

acompanhamento escolar, psicológico e familiar, uma criança com Trissomia 21 

que seja saudável, aprende a ler, a escrever e a efetuar operações simples, 

completando a escolaridade obrigatória e podendo até, prosseguir os estudos a 
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nível médio e mesmo superior. No entanto, se viverem em meios desfavorecidos 

com pessoas cujo vocabulário seja pobre e pouco variado, sem os devidos 

estímulos, é normal que apresentem dificuldades na aquisição de vocabulário 

bem como nas restantes aprendizagens. Evidentemente que a inclusão, os 

melhores cuidados de saúde e a estimulação desde a intervenção precoce 

contribuirá para o seu sucesso na vida adulta, nomeadamente na inserção 

socioprofissional. 

A aprendizagem pode ser considerada como um processo, no qual a mudança de 

comportamento resulta da prática ou experiência e não da maturação, do 

crescimento ou da idade. Neste sentido, a definição de aprendizagem implica que 

o comportamento alterado seja relativamente permanente e que o jovem e adulto 

esteja envolvido e participe, para que a mudança não se deva, apenas, ao 

crescimento físico ou a deterioração (Beirne-Smith et al., 2002). Desta forma, a 

inserção do jovem e adulto com Trissomia 21 deverá ter em consideração as suas 

necessidades especiais de forma a melhorar e a valorizar as suas potencialidades 

como meio de ultrapassar e suprir as dificuldades. Neste momento o conceito QI 

perde importância conquistando relevo o conjunto de capacidades e 

competências sociais, já que conseguem, desde que sujeitos a uma estimulação, 

alcançar bons níveis de autonomia pessoal e social.  

Quanto à atenção necessitam de mais tempo para transferir a sua atenção de um 

aspeto para outro, implicando uma maior motivação para manter o seu interesse, 

mesmo depois de terem examinado os aspetos mais importantes. 

Alguns jovens e adultos, com Trissomia 21, têm boa memória, de fixação, 

conseguida à base de rotinas, mas regra geral, possuem escassa memória de 

evocação. Apresentam dificuldades na categorização conceptual e na codificação 

simbólica, ausência de um mecanismo de estruturas mentais para assimilar 

tarefas e orientam-se por imagens concretas e não por conceitos abstratos. São 

indivíduos fortemente pragmáticos, pelo que revelam grande dificuldade em 

compreender segundos sentidos ou ironias. Apresentam também dificuldades em 

aspetos como a capacidade de discriminação visual e auditiva, reconhecimento 

táctil e de objetos a três dimensões e rapidez percetiva.  

Relativamente à linguagem, as dificuldades estão presentes, mas de forma e 

graus diferentes. O desenvolvimento da linguagem sofre um atraso considerável 

relativamente às outras áreas do desenvolvimento, existindo um grande 
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desajustamento entre os níveis compreensivo e expressivo. Observa-se alguma 

falta de lógica na narração que se deve ao seu modo particular de raciocínio e 

também à inadequada construção gramatical. 

Segundo Beirne-Smith et al. (2002), os indivíduos com Trissomia 21 apresentam 

um conjunto de características de personalidade que podem influenciar o seu 

funcionamento psicossocial. Estes indivíduos não são todos iguais, muito pelo 

contrário, entre si encontram-se mais diferenças do que semelhanças. Existem 

indivíduos com Trissomia 21 mandões, modestos, agressivos, passivos, 

dinâmicos, submissos, positivos e negativos. De facto, a personalidade destes 

indivíduos varia do mesmo modo que a dos indivíduos sem Trissomia 21 

(Vinagreiro & Peixoto, 2000).  

As capacidades intelectuais e sociais dos indivíduos com Trissomia 21 são 

valorizadas quando crescem num ambiente favorável que as apoie, junto das 

suas famílias. A maioria dos indivíduos com Trissomia 21 vive com as suas 

famílias, tendo esta uma importante influência na sua adaptação psicossocial 

(Beirne-Smith et al., 2002). O tipo de reações emocionais da família, na qual este 

influi e é influenciado, levará à sua adaptação ou desadaptação à sociedade. É, 

deste modo, de extrema importância a sua educação no âmbito familiar, 

especialmente no início do seu desenvolvimento, pois trará inúmeras vantagens 

(Vinagreiro & Peixoto, 2000). Um clima familiar afetivo e adequado, sem 

excessiva proteção, ansiedade e rejeição é, sem dúvida, bastante positivo para o 

seu desenvolvimento psicossocial. 

A sequência do desenvolvimento dos indivíduos com Trissomia 21 geralmente é 

bastante semelhante à dos indivíduos sem a síndrome e as etapas e os grandes 

marcos são igualmente atingidos, embora a um ritmo mais espaçado. Esta 

demora, para adquirir determinadas habilidades, pode prejudicar as expectativas 

que a família e a sociedade têm do indivíduo. Todavia, atualmente está 

comprovado que podem alcançar estágios muito mais avançados de raciocínio e 

de desenvolvimento, do que anteriormente esperado, sendo perfeitamente 

capazes de uma integração socioprofissional de sucesso. 
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II Capítulo – Atitudes Face à DID 
“… Ninguém cometeu maior erro do que aquele que Não  

fez nada só porque Podia fazer muito pouco…” 

 

Edmund Burk 
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I. Conceito e Perspetiva Histórica das Atitudes Fac e à DID 

 

A palavra “atitudes” existe na linguagem portuguesa não só como sinónimo de 

“postura, modo de ter o corpo”, mas também como sinónimo de “significação de 

um propósito, norma de procedimento”. Esta ambiguidade vem da origem latina 

da palavra que une dois termos: actus que significa ato, ação e atitude que 

significa aptidão, daí a existência, no princípio deste século, de duas expressões 

que especificavam o conceito de atitude: “atitude motora” e “atitude mental”. A 

riqueza de significação torna-a, também para a psicologia social, num conceito 

que pretende ser mediador entre a forma de agir e a forma de pensar dos 

indivíduos (Figueiredo, 1981). 

As atitudes ajudam as pessoas a compreenderem o mundo envolvente, 

organizando o complexo sistema/conjunto de estímulos presentes no meio e com 

as quais é constantemente confrontado. Com efeito, o indivíduo procura ao longo 

da sua vida, organizar o mundo que o rodeia, com o objetivo de o compreender e 

interpretar de forma positiva. No entanto, para que se desenvolva uma nova 

realidade, que assenta numa responsabilidade social, é necessário que se 

verifique um processo de transformação de atitudes e das representações 

ostentadas pela sociedade face às existentes. 

Jones (1984), refere que o processo de mudança de atitudes, remete para três 

tipos de abordagem: Informativa, Comportamental e Experimental. A abordagem 

informativa expõe a pessoa a uma variedade de ideias, conceitos, crenças e 

opiniões sobre o objetivo da atitude. O espectro de possibilidade é muito vasto, 

podendo-se recorrer a dados estatísticos acerca da contribuição dos indivíduos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais para a sociedade. A abordagem 

comportamental coloca os indivíduos em situações específicas, que implicam uma 

resposta positiva face à população com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Esta modificação comportamental remete para a mudança a 

nível de atitudes face à pessoa com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, 

de modo a anular a dissonância cognitiva resultante do conflito entre a cognição, 

emoção e ação. A abordagem experimental cria condições nas quais as 

experiências dos indivíduos na presença de pessoas com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais sejam positivas. A situação será repetida condicionando o 
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indivíduo a emitir respostas positivas na presença de pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais. 

A integração das pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais na 

comunidade pode alterar as opiniões dos indivíduos ditos normais face a estas. 

Para se compreenderem essas alterações, é necessário ter um melhor 

conhecimento das atitudes que são determinantes no tratamento e estatuto que 

as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais têm na sociedade. 

Ao longo da história da humanidade é frequente observarmos que muitas 

condições sociais têm sido consideradas como imperfeitas, refletindo 

normalmente este facto um julgamento social, julgamento que se vai aprimorando 

e sofismando à medida que as sociedades se vão desenvolvendo 

tecnologicamente, em função de atitudes culturais específicas (Fonseca, 1989). 

Segundo o mesmo autor, através dos tempos, desde Hipócrates até hoje, os 

estigmas sofrem alterações semânticas significativas. Desde a seleção natural, 

para além da seleção biológica dos Espartanos, que “eliminavam” as crianças 

“malformadas” ou “deficientes”, passando pelo conformismo piedoso do 

Cristianismo, até à segregação e marginalização operadas pelos “”exorcistas” e 

“esconjurados” da Idade Média, a perspetiva da dificuldade intelectual e 

desenvolvimental andou sempre ligada a crenças sobrenaturais, demoníacas e 

supersticiosas.  

Lee e Rodde (1994), referem que as atitudes negativas manifestadas em redor 

das pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, constituem o 

maior obstáculo ao sucesso da sua integração social e apontam a falta de contato 

com estes indivíduos como contribuindo para o aparecimento de ansiedade e 

confusão junto das pessoas ditas normais quando interagindo com as pessoas 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

A mudança de atitude social em relação às pessoas com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais tem sido morosa, nem sempre linear, e sobretudo com a 

persistência dos preconceitos mais primitivos que tomam a diferença visível nas 

marcas do corpo ou nos traços do comportamento, como um estigma, um castigo 

divino sobre as culpas humanas (Melro, 1993). Ainda hoje, e em Portugal, estes 

aspetos veiculam a ignorância, que por sua vez gera atitudes de culpabilização, 

compaixão, desespero e indignação. 
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II. Atitudes dos Empregadores Face ao Emprego de In divíduos com DID 

 

Wilgosh, e Mueller (1989) examinaram as atitudes dos empregadores quanto à 

contratação de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

comparando dois grupos de empregadores, empregadores que aceitaram 

formandos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e empregadores que 

se recusaram a aceitá-los. Concluíram, deste estudo, que as atitudes dos 

empregadores para com as pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, não estavam de acordo com a sua política de contratação, a 

qual tinha a aparência de ser menos favorável, por conseguinte experiências 

positivas com pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais parecem 

melhorar as atitudes dos empregadores quanto à contratação destes. 

As políticas de formação são importantes, no que se refere à sua adequação às 

exigências dos diferentes postos de trabalho, sendo as atitudes dos 

empregadores em relação à contratação ou admissão para estágio de formação 

nas suas empresas importante e discutível. 

As conclusões mostram que a maior parte dos empregadores dá ênfase a 

qualidades, tais como, a estabilidade emocional e a capacidade de cumprir os 

seus deveres, constatando-se que estes procuram quem “pode fazer o trabalho”. 

Mithang (1979 cit. Por Combs e Owing 1986), ao examinarem a atitude dos 

empregadores para com as pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, encontraram como razão para não empregar, a produtividade. 

Os empregadores quando empregam pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais concentram-se mais na adequação ao posto de trabalho do 

que nos desempenhos excecionais. Estes empregadores estão interessados em 

empregar pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais com 

“qualificação” para o trabalho. 

Lambert (1989), faz referência às razões apresentadas pelos empregadores para 

a não contratação de indivíduos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, aludindo a problemas de integração, funções incompatíveis, 

problemas de acesso, formação inadequada, baixa produtividade e custos 

adicionais. As duas últimas razões surgem como sendo as menos relevantes para 

a não contratação de um trabalhador com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Segundo os autores, o emprego de indivíduos com 
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dificuldades intelectuais e desenvolvimentais em regime normal de trabalho é 

quase inexistente, encontram-se sim mas não em contratos de trabalho normal, 

mas de atividades no quadro de preparação para o trabalho, ou, caso ainda mais 

frequente, de “enclaves”, de oficinas protegidas com pessoal destacado em 

equipas para salas diferenciadas no interior das empresas. 

Outros investigadores obtiveram resultados diferentes. Levy et al. (1991), 

realizaram um estudo por inquérito postal, junto das maiores empresas dos 

Estados Unidos, com o objetivo de estudarem as atitudes dos diretores de 

pessoal face ao emprego de pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Os resultados por eles encontrados indicaram que a maioria 

das direções evidenciava atitudes muito favoráveis face ao emprego destas 

pessoas, em termos de vantagens para estes indivíduos e a não existência de 

inconvenientes para os outros trabalhadores. 

No entanto, no estudo realizado pelos investigadores Tse e John (1993), cujo 

objetivo era analisar a atitude dos empregadores quando empregam pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, concluíram que as competências 

socias das pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais são a maior 

razão para as suas demissões. 

Em conclusão, refere-se que em muitos aspetos, a problemática da diferença 

reflete a maturidade humana e cultural de uma comunidade. Há implicitamente 

uma relatividade cultural, que está na base do julgamento, que distingue entre 

“deficiente” e “não deficiente”. Essa relatividade obscura, ténue, subtil e confusa, 

procura de alguma forma, afastar ou excluir os “indesejáveis”, cuja presença 

perturba a ordem social. Toda a marca ou estigma traduz um conjunto de valores 

e atitudes dependentes do meio e envolvimento cultural em que o indivíduo se 

encontra. 
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III. Atitudes Face à Integração Socioprofissional d e Pessoas com DID 

 

Diversas razões são apontadas na literatura para a existência de dificuldades de 

integração socioprofissional de pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, nomeadamente o rótulo, que acarreta consigo uma carga de 

atitudes negativas. A pessoa com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais é 

muitas vezes considerada como incapaz de se relacionar com os outros, 

apresentando um baixo rendimento e exigência de considerações especiais, 

apesar de existirem estudos que provam o contrário.  

É o caso do estudo realizado por Schloss & Schloss (1982 cit. por Burton et al., 

1986). Estes autores pediram a sessenta gestores que lessem um falso resumo 

de um estudante de dezoito anos que iria completar o ensino secundário e que de 

seguida elaborassem planos para a sua formação profissional. Os três resumos 

utilizados neste estudo eram idênticos com exceção de uma frase que referia que 

o estudante estava a frequentar o ensino regular, ou o ensino para estudantes 

com problemas de comportamento, ou o ensino para jovens com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais. Os resultados revelaram diferenças 

significativas nos planos elaborados pelos gestores para o desenvolvimento de 

competências profissionais de diferentes jovens. O maior contraste surgiu entre 

os planos para o jovem que frequentava o ensino regular e o jovem que 

frequentava o ensino para jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, em termos de expetativas de sucesso no trabalho. Os 

investigadores concluíram que os planos traçados pelos gestores para treino 

profissional dos jovens e as suas expetativas profissionais diferem 

significativamente para os trabalhadores rotulados com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais quando comparados com os “ditos normais”. 

De acordo com Thomas (1978), podemos concluir, que as pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais têm limitações, umas que lhes são 

impostas pela sociedade, outras que lhes são auto impostas e que advêm da 

aceitação do estatuto que lhe é conferido pela sociedade. 

Sendo a entrada no mundo de trabalho uma forma privilegiada de socialização e 

as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais continuarem 

impedidas de avançar neste ponto, provavelmente, será este o seu maior 

obstáculo à sua integração social. 
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III Capítulo – Transição Para a Vida Ativa 

“ O ingresso na vida ativa é um caminho, seguramente longo, 

muitas vezes escarpado e com curvas cegas, mas, 

sendo caminho, faz-se caminhando.” 

 

Casimiro Gomes, 2003 
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I. Inclusão Educativa e Social 

 

“ (…) A gestão e a autonomia das escolas constitui um dos 

instrumentos mais poderosos na construção e manutenção 

de escolas de qualidade, as quais se caracterizam também 

pela assunção da responsabilidade de construir Uma Escola 

Para Todos.” 

Lopes, 1997 

 

Vivemos numa época de destaque para a inclusão, a educação inclusiva e a 

sociedade inclusiva, sendo a inclusão um dos objetivos centrais da política social 

dos Estados Europeus, da própria Comissão Europeia e de Portugal. 

Para que a sociedade e a educação sejam verdadeiramente inclusivas é 

necessário proporcionar a todos os indivíduos as mesmas igualdades, 

independentemente das suas condições físicas, intelectuais, culturais ou sociais, 

em que as escolas devem ajustar-se a todos os jovens independentemente das 

suas diferenças. Estas indicações resultam de diversos decretos legais, 

internacionais e nacionais, em que as escolas devem colocar em prática o que 

lhes é pedido e até de certa forma, imposto. 

Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 3/2008 (Anexo I) tem como premissa a qualidade 

de ensino orientada para o sucesso de todos os alunos, baseada no 

desenvolvimento de uma escola inclusiva, consagrando princípios, valores e 

instrumentos fundamentais para a igualdade de oportunidades. 

Um sistema de educação inclusivo deve estruturar-se e desenvolver-se 

atendendo à diversidade das características dos jovens, às diferentes 

necessidades ou problemas e, portanto, à diferenciação de medidas. 

Desta forma, o Decreto-Lei n.º 3/2008 vem enquadrar as respostas educativas a 

desenvolver no âmbito da adequação do processo educativo às necessidades 

educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da 

atividade e participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais de caráter permanente e das quais resultam 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação 
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social. São definidos os apoios especializados a prestar, visando a criação de 

condições para a adequação do processo educativo destes alunos. 

A educação sem exclusão, no entender de Azevedo (1993), é um imperativo 

social, político, económico, cultural e ético. Está em questão o modo como cada 

homem olha o outro homem, cada pessoa olha a outra pessoa, o lugar que lhe dá 

e o espaço que lhe abre. 

A educação especial tem por objetivo a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a 

promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento 

de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional e para 

uma transição da escola para o emprego de jovens com necessidades educativas 

especiais de carácter permanente. 

Neste sentido, a educação especial visa a criação de condições para a 

adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos 

alunos com significativas restrições de participação e atividade em diversos 

domínios, consequentes de variações funcionais e estruturais, de carácter 

permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social. São casos típicos dessas situações as alterações sensoriais, 

tais como a cegueira e a surdez, o autismo, a paralisia cerebral e a Trissomia 21. 

Para Fonseca (1994),  

(…) a experiência escolar prolongada instalou-se, com carácter 

estrutural e duradouro, no cerne do processo socializador das novas 

gerações. Na verdade, a crescente procura do sistema de ensino, a 

níveis cada vez mais avançados, constitui não apenas a resposta a 

uma imposição política de obrigatoriedade escolar (…) mas sobretudo 

o reconhecimento cada vez mais unânime da escola como instância 

hoje incontornável na determinação dos destinos sociais dos 

indivíduos. 

De acordo com Bénard (1999), a educação inclusiva além de eficaz, corresponder 

ao desejo dos pais, e dispensar os elevadíssimos custos das escolas especiais, 

consiste na defesa do direito à plena dignidade do jovem como ser humano, livre 

e igual em direitos e dignidade. 
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II. Transição Para a Vida Ativa  

 

“Os jovens com necessidades educativas especiais 

precisam de ser apoiados para fazerem uma transição eficaz 

da escola para a vida ativa, quando adultos. As escolas 

devem ajudá-los a tornarem-se ativos economicamente e 

proporcionar-lhes as competências necessárias na vida 

diária, oferecendo-lhes uma formação nas áreas que 

correspondem às suas expectativas e às exigências sociais 

e de comunicação da vida adulta, o que exige técnicas de 

formação adequadas, incluindo a experiência direta em 

situações reais, fora da Escola…” 

 

Unesco, 1994 - Declaração de Salamanca. 

 

De facto, a transição para a vida ativa inicia-se na escola, numa perspetiva de 

construção de escola inclusiva. O conceito de transição da escola para o emprego 

ou trabalho aparece em vários documentos internacionais com definições 

ligeiramente diferentes. Contudo, todas as definições incluem três ideias base 

(European Agency for Development in Special Needs Education):  

� Processo - no sentido de trabalho prévio requerido e de tempo necessário 

para a transição;  

� Transfer - na passagem de um nível educacional ou de um estadio de vida 

para o outro;  

� Mudança - em termos de situações pessoal e profissional. 

De acordo com Manent (1996), a definição de transição para a vida ativa está 

relacionada com todo o ciclo de vida, com caráter psicopedagógico e preventivo, 

onde se inclui a inserção. Nesta perspetiva, é pertinente pensar-se que a 

transição para a vida ativa não deve ser encarada como um acontecimento 

ocasional, mas sim como um processo que se desenrola ao longo do ciclo de vida 

do indivíduo. 

Os processos de inovação educacional, em termos de organização e gestão 

educativas, exercem sobre a escola da atualidade, uma necessidade de 

dinamismo, visando a implementação de uma nova cultura pedagógica e 
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organizacional no que respeita ao atendimento de jovens com necessidades 

educativas especiais, incluindo o acompanhamento no processo de transição para 

a vida adulta. 

O processo de transição para a vida ativa deverá ter como preocupação principal, 

a preparação dos jovens para uma vida adulta com qualidade, dando-lhes 

oportunidade de moldar e dar conteúdo à sua própria existência, de acordo com 

necessidades básicas universais necessárias para o bem-estar humano como a 

necessidade de vestuário, alimentação, lazer, participação na vida social, entre 

outras. 

A sociedade tem a responsabilidade de proporcionar aos jovens com 

necessidades educativas especiais a oportunidade de inserção na vida ativa, 

criando para isso condições que auxiliem uma integração eficaz.  

As escolas devem então criar condições para que os possam ajudar, fazendo com 

que no futuro se tornem ativos economicamente e proporcionar-lhes as 

competências necessárias à vida diária. Com a permanência dos jovens com 

dificuldade intelectuais e desenvolvimentais durante mais anos na escola, cabe 

também a esta instituição a responsabilidade de implementar medidas que 

viabilizem a preparação gradual dos seus alunos para a execução de funções que 

correspondam às expectativas e às necessidades sociais e para poderem 

desempenhar papéis profissionais que lhes confiram benefícios, não só pelo 

carácter remunerativo, como de equilíbrio psicológico e relacional que daí advêm, 

incluindo a experiência direta em situações reais, fora da escola. 

Citando Cerqueira (2005), as escolas têm de estar preparadas para receber 

jovens diferentes, o mesmo se espera do mundo empresarial quando, mais tarde, 

os admitir como trabalhadores.  

Em suma, a transição é parte de um longo e complexo processo de preparação 

do aluno para entrar na vida económica e adulta. 

 

 

Porquê? Para quê? 

 

Preparar jovens com necessidades educativas especiais para o futuro, pressupõe 

o trabalho e valorização de competências funcionais, ou seja, o trabalho de todas 

as habilidades necessárias para viver em sociedade de forma livre e autónoma. 
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Assim, é importante proceder a este processo de transição, que não é mais do 

que estabelecer a ponte entre o sistema educativo e a vida ativa.  

Porque existem efetivamente jovens com limitações que os impedem de realizar 

um processo académico comum, importa valorizar o potencial de que dispõem 

para a inserção no mundo do trabalho. Quanto mais precoce for este processo de 

transição, maior será a probabilidade de especialização numa área profissional e, 

por conseguinte, melhor será o seu desempenho. Assim, a transição para a vida 

adulta faz sentido porque, deste modo, rentabilizam-se os princípios educativos 

capazes de favorecer uma prática educativa integradora/inclusiva dos jovens com 

necessidades educativas especiais. 

A partir deste processo é possível colaborar e acompanhar a transição do jovem 

para a vida adulta, tendo em vista o acesso ao mercado de trabalho. A transição 

para a vida adulta faz então sentido para que se possa ajudar os jovens na 

construção de um projeto de vida, jovens que tendo algumas características 

diferentes, são, no entanto, cidadãos de pleno direito. 

 

 

Como? 

 

Para que um jovem possa ser preparado para um processo de transição para a 

vida adulta, deve beneficiar de um Plano Individual de Transição. Assim, a escola 

deve possibilitar aos seus alunos um ensino de qualidade. Para isso é necessário 

que disponha de recursos humanos (técnicos e funcionários), recursos materiais 

(materiais pedagógicos) e recursos espaciais (espaços adequados à 

aprendizagem). 

Na escola, os jovens podem beneficiar numa primeira instância de uma 

estimulação global, destinada ao desenvolvimento de forma inicial, e global às 

áreas cognitiva, sensorial/percetiva, comunicação, autonomia, sócio afetiva e 

psicomotora, e mais tarde, com o evoluir das suas capacidades, podem passar 

para uma fase de escolarização, onde desenvolverão de uma forma mais 

específica as suas capacidades académicas, ao nível da Língua Portuguesa, 

Matemática, Estudo do Meio e das Expressões. 

Ao longo do seu percurso escolar, os jovens podem usufruir também das 

restantes áreas, tais como, Educação Física, Educação Musical, Desenvolvimento 
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Pessoal e Social, Formação Cívica, participação nos projetos escolares (Jornal 

Escolar, Horta Pedagógica, Clube Desportivo, entre outros), Gabinetes Técnico 

Especializados (Psicomotricidade, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, 

Psicologia), Áreas Vocacionais e Pré Formação. Assim, a escola deve 

proporcionar aos seus alunos um leque variado de áreas vocacionais, para 

melhor ir ao encontro das necessidades dos alunos. 

De acordo com a European Agency for Development in Special Needs Education, 

a transição para o emprego surge como parte de um longo processo, que cobre 

todas as fases da vida de uma pessoa e que necessita de ser orientada da forma 

mais apropriada. Uma boa vida para todos bem como um bom trabalho para 

todos são os fins últimos de um processo de transição bem-sucedido. Os tipos de 

recursos ou a organização da escola não devem interferir com ou impedir que se 

atinja tal processo. A transição da escola para o emprego deve implicar uma 

contínua participação do jovem, o envolvimento da família, a coordenação entre 

todos os serviços envolvidos e uma estreita colaboração com o setor empresarial. 
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III. Plano Individual de Transição 

 

“E-ducação vem do latim educare e educere, o primeiro 

conduz os indivíduos de um ponto ao outro; o segundo tira 

para fora as habilidades desses indivíduos. Logo, E-ducação 

é o ato de inserir o sujeito ao mundo com as suas 

habilidades, conceito este explicado tão bem na maiêutica 

de Sócrates e retratado por Platão no diálogo de Mênon.” 

 

Becker, 2010 

 

É necessário dar aos jovens alguma garantia de que os anos passados na escola 

constituem uma etapa importante na construção dos respetivos futuros. Para os 

alunos que manifestam um grande distanciamento em relação às metas 

propostas pelo currículo comum, torna-se necessário a estruturação de uma 

dinâmica curricular que propicie, para além de uma abordagem funcional das 

áreas académicas e do desenvolvimento de competências sociocognitivas, a 

integração de uma componente vocacional. 

Esta terá subjacente a organização de um Plano Individual de Transição (PIT) 

para a vida ativa, o qual deve proporcionar ao jovem momentos de exploração e 

aprofundamento da sua relação com o mundo laboral. 

Soriano (2006), define o PIT como um instrumento, sob a forma de documento, no 

qual é registado o passado, o presente e o futuro desejado dos jovens. O PIT 

deve incluir informação sobre o universo da vida do jovem, tais como, as 

condições familiares, a história médica, os tempos livres, os valores e background 

cultural, e ainda informação sobre a sua educação e formação. 

Sempre que um aluno apresente necessidades educativas especiais de carácter 

permanente que o impeçam de adquirir as aprendizagens e competências 

definidas e previstas no currículo, a escola deve, três anos antes da idade limite 

da escolaridade obrigatória e em conjunto com o jovem e a família, desenvolver 

um PIT destinado a promover a transição para a vida pós-escolar e, sempre que 

possível, para o exercício de uma atividade profissional com adequada inserção 

social, familiar ou numa instituição de caráter ocupacional. Este deve ser um 

documento flexível, para responder a mudanças de valores e experiências, 
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responder às expectativas dos pais sobre o futuro do filho e aos desejos, 

interesses, aspirações e competências do jovem e definir as etapas que é 

necessário percorrer e as ações a desenvolver, desde o presente até à conclusão 

do percurso educativo, para que o jovem consiga tornar real o seu projeto de vida, 

podendo repetir-se e redefinir-se até se ajustarem expectativas, competências e 

ofertas existentes na comunidade. 

A elaboração do PIT pretende, numa primeira fase, compreender os desejos, 

interesses, aspirações e competências do jovem. Em função desses dados, e 

relativamente aos jovens com capacidades para exercer uma atividade 

profissional, segue-se o levantamento das necessidades do mercado de trabalho 

na comunidade em que o jovem se insere e a procura de oportunidades de 

formação ou de experiências de trabalho em contexto real. Enumeradas e 

registadas as possibilidades de experiências de formação ou de estágios, importa 

identificar as competências requeridas (competências académicas, pessoais e 

sociais) e as adaptações ou equipamentos especiais necessários. Após este 

levantamento há que procurar estabelecer protocolos com os serviços ou 

instituições onde o jovem vai realizar formação ou estágios, definir as tarefas que 

vai desenvolver, as competências a adquirir e o suporte a disponibilizar para a 

realização dessas tarefas. Deve ser incluído no PIT, toda esta informação e a 

definição dos papéis e responsabilidades de todos os intervenientes na 

implementação do mesmo. 

Relativamente aos jovens cujas inabilidades não lhes permitem, no futuro, exercer 

uma atividade profissional, a pesquisa deve incidir na procura de centros de 

atividade ocupacional que possam proporcionar atividades do seu interesse e de 

acordo com as suas competências. O plano deve incluir a possibilidade destes 

jovens experienciarem diferentes tarefas proporcionadas pelos referidos centros. 

A implementação do PIT deve ser acompanhada e continuamente monitorizada. A 

avaliação faz parte integrante de todo o processo, devendo avaliar-se cada passo 

antes de se passar ao seguinte. A informação e suporte às famílias, 

nomeadamente no que diz respeito à legislação e inventariação de instituições e 

serviços sociais de apoio, constitui outra vertente a desenvolver no âmbito dos 

processos de transição. 

Os instrumentos de certificação da escolaridade devem adequar-se às 

necessidades especiais dos alunos, identificando as adequações do processo de 
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ensino e de aprendizagem que tenham sido aplicadas. Para efeitos de certificação 

devem ser seguidas as normas de emissão e utilizados os formulários legalmente 

fixados. 

Contudo, além dos fatores facilitadores acima referidos, existem barreiras que 

devem ser superadas, como o caso da superproteção, um dos elementos mais 

negativos. A superproteção é aqui referida, uma vez que, os profissionais e as 

famílias dos jovens, devido a esta superproteção, tornam as escolhas individuais 

destes jovens mais limitadas, não atendendo, por vezes, às reais expetativas e 

capacidades dos mesmos. O PIT necessita de assegurar iguais oportunidades, 

independentemente de qualquer diferença, barreira ou dificuldade que possam 

encontrar. 

Para Barreto (2010), 

A transição para a vida ativa deve ser um processo contínuo e 

dinâmico e deve envolver uma série de intervenientes que, em 

conjunto, colaborem no processo, de forma a conseguir respostas de 

qualidade para os jovens com deficiência. A família, os amigos, a 

comunicação dentro da própria família, o ambiente social são fatores 

favoráveis à inserção laboral. A evolução da situação económica e do 

mercado de trabalho, coloca hoje desafios complexos aos grupos 

sociais mais desfavorecidos. O desafio coloca-se na forma de repensar 

os modelos de vida ativa e profissional de forma a financiar o emprego 

e a atividade profissional deste setor da sociedade (p.46). 

Medidas como o rendimento mínimo garantido, a generalização do pré-escolar ou 

a massificação dos cursos de formação constituem estruturas básicas que 

promovem uma transição mais sustentável e qualificada, à imagem do que 

acontece noutros países europeus 

Neste sentido, é urgente a introdução de serviços na ótica do disability 

management, de modo a prevenir e evitar o abandono precoce do emprego dos 

jovens e adultos com necessidades educativas especiais, evitando as dinâmicas 

de desinserção social, preservando a vinculação laboral e social e a dignidade 

destes jovens e adultos, pela rentabilização da capacidade de trabalho e 

adequação aos contextos profissional e social. 
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IV. Formação e Orientação Profissional 

 

“A transição da escola para o emprego deve implicar uma 

contínua participação do aluno, o envolvimento das famílias, 

a coordenação entre todos os serviços envolvidos e uma 

estreita colaboração com o sector do emprego.” 

 

European Agency for Development in Special Needs Education 

 

Um dos grandes desafios que se coloca à escola é a promoção da igualdade de 

oportunidades, a valorização da educação, o impulso para a melhoria da 

qualidade do ensino, e a fomentação de uma escola inclusiva, orientada para o 

sucesso de todos os jovens. Neste sentido, é fundamental implementar um 

sistema de educação flexível, capaz de responder à diversidade de características 

e necessidades de todos os alunos, incluindo os jovens com necessidades 

educativas especiais. Mas para uma verdadeira inclusão, é necessária a 

conjugação de esforços por parte da escola, da família e da comunidade, com o 

objetivo de uma real participação do jovem nos contextos em que está inserido, 

visando a aquisição das competências necessárias para a sua integração na 

comunidade. 

Segundo Capucha (2008), a escola deve ser capaz de desenvolver nestes jovens, 

competências cognitivas e sócio afetivas, baseadas em estratégias de 

aprendizagem flexíveis, adaptáveis aos múltiplos contextos e situações que os 

preparem, depois de saírem da escola, como membros independentes e ativos 

nas respetivas comunidades. 

Para jovens com necessidades educativas especiais permanentes, que os 

impedem de adquirir as aprendizagens e competências definidas no currículo, a 

legislação prevê que se defina um Currículo Especifico Individual (CEI) que 

deverá ser complementado com o PIT, proporcionando-lhes um ensino de acordo 

com as suas necessidades e as suas reais capacidades, preparando-os para uma 

vida o mais autónoma possível. As escolas devem proporcionar-lhes as 

competências necessárias na vida diária, oferecendo-lhes uma formação nas 

áreas que correspondem às suas expetativas e às exigências sociais e de 

comunicação da vida adulta, o que exige técnicas de formação adequadas, 
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incluindo a experiência direta em situações reais de trabalho, dentro e fora da 

escola. 

Com o objetivo de potenciar as capacidades de atividade e participação dos 

alunos, que beneficiem desta medida, no contexto escolar, ou mesmo na 

comunidade educativa, devem ser oferecidas modalidades de apoio, em contexto 

de turma e em pequeno grupo e/ou individualmente, que favoreçam o 

desenvolvimento de competências que facilitem a integração social. Desta forma, 

devem permanecer na sala de aula e noutros espaços de aprendizagem, 

participando o mais possível, bem como, em espaços externos à sala de aula, 

como na comunidade e em espaços laborais, visando a preparação para a 

transição para a vida ativa. Estes currículos caracterizam-se pela individualização 

e visam a preparação destes jovens nas áreas do desenvolvimento pessoal e 

social, da autonomia, das atividades da vida diária e da adaptação ocupacional, 

com o objetivo de atingir um desenvolvimento tão completo quanto possível, 

através de vivências diversificadas e integradoras.  

A escola tem, igualmente, um papel determinante no desenvolvimento de 

processos realistas de escolhas vocacionais. A adolescência é um período de 

construção da identidade pessoal e vocacional e é neste sentido, que deve ser 

entendida a orientação vocacional, numa perspetiva de ajuda, no processo de 

crescimento pessoal. Para isso, têm de participar, para além dos técnicos 

especializados de orientação, a família, a escola e a sociedade em geral. O 

processo de formação deve ser planeado e baseado nas características e 

competências de cada jovem, considerando as suas necessidades futuras. 

A formação profissional constitui uma etapa determinante na inserção na vida 

ativa de qualquer jovem mas reveste-se de primordial importância para os jovens 

com necessidades educativas especiais. No entanto, a preparação para uma vida 

social e profissionalmente ativa, não deve ser apenas da responsabilidade das 

instituições educativas. Outras instituições e serviços, como centros de formação 

profissional e centros de atividades ocupacionais, devem ser envolvidos, num 

esforço conjunto, tendo em vista o desenvolvimento de competências em diversos 

contextos da vida, promovendo-se a adoção de medidas que garantam o acesso 

à educação, ao emprego e ao desenvolvimento de uma carreira e, deste modo, a 

uma integração plena na sociedade. A formação profissional tem como objetivo 

desenvolver qualificações técnicas e sociais de modo a promover a integração 



Empregabilidade de Jovens e Adultos com Trissomia 21  

 

34 UTL - FMH 

 

profissional, informar e sensibilizar a comunidade, sobretudo a empresarial, para 

o potencial laboral das pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, visando o aumento dos níveis de emprego destes jovens. O 

estigma associado à dificuldade intelectual e desenvolvimental ainda exerce 

demasiadas influências negativas no reconhecimento das capacidades de 

trabalho destes jovens e adultos. Só a interação comunidade-escola lhes pode 

facilitar uma adequada inclusão social. Neste sentido, e de acordo com a 

European Agency, a transição para a vida ativa deve ser organizada em conjunto 

pelo aluno, família, escola e empresas.  

A formação profissional constitui-se como uma oportunidade para os jovens com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e capacita-os para o mercado de 

trabalho. Preparar para o trabalho significa acreditar no potencial do jovem com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, respeitar os seus limites e oferecer 

oportunidades de continuidade do seu crescimento. 

Para facilitar este processo, é importante o acompanhamento destes jovens pelo 

Serviço de Psicologia e Orientação, ajudando-os a escolher, de forma consciente 

e informada, o melhor percurso a seguir. A orientação profissional é fundamental 

para uma adequada e individualizada inclusão social, ao proporcionar a cada 

individuo a escolha do curso mais adequado aos seus saberes e capacidades 

(Azevedo, 2005). 

A orientação profissional assume um papel essencial para os jovens com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, ajudando-os no processo de 

crescimento pessoal, com a participação dos técnicos de orientação, da família, 

da escola e da sociedade em geral. A família desempenha um dos papéis mais 

importantes no acompanhamento e desenvolvimento vocacional do jovem, 

proporcionando-lhe autonomia, apoio emocional e experiências qualificadas 

promovendo o desenvolvimento vocacional, analisando com o jovem os riscos, as 

vantagens e as consequências das várias escolhas profissionais, acompanhando-

o nas situações mais difíceis da jornada do projeto vocacional. 

Desta forma, todo o processo deve ser planeado de forma rigorosa e eficaz, em 

que o jovem, a família e a comunidade devem refletir sobre o mesmo a curto e a 

longo prazo, isto é, sobre a orientação com a finalidade de transição com sucesso 

para a vida ativa, bem como, a integração profissional ou a ocupação do jovem, 

considerando sempre as relações e vivências sociais e respetivas interações. 
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V. Profissionalização dos Jovens e Adultos com Tris somia 21 

 

Individualmente, cada pessoa com Trissomia 21 possui um variado leque de 

experiências, competências e atitudes que podem ser de grande valor para o 

empregador. Apesar deste facto, a contribuição que estão aptas a prestar como 

membros de uma empresa, muitas vezes não é reconhecida. Tal deve-se mais à 

falta de conhecimento e preconceitos do que às suas limitações. 

A falta de conhecimentos sobre a Trissomia 21 faz com que a sociedade continue 

a associar a mesma à ideia de incapacidade, eterna dependência, infantilidade e 

doença, entre outros estigmas depreciativos. Como tal, é necessário informar a 

sociedade das suas reais capacidades e dificuldades, para que toda a 

comunidade consciencialize que as suas limitações não os impossibilitam de 

serem cidadãos participantes. Neste sentido, a escola e os centros de formação e 

orientação profissional, devem promover o desenvolvimento das competências 

necessárias para que estes jovens demonstrem à sociedade a sua real aptidão e 

o que podem ser, além do que ela permite que sejam, derrubando barreiras e 

destruindo os estigmas. Cabe a escola e às instituições de formação e orientação 

profissional, guiar, orientar, avaliar e treinar todos estes jovens para a 

profissionalização, de forma a serem adultos independentes. Contudo, para 

realizarem essa profissionalização ainda contam com poucas propostas de ação, 

entre elas os centros de formação profissional e os centros de atividades 

ocupacionais.  

Depressa percebemos que os indivíduos com Trissomia 21 têm sido avaliados 

não como pessoas que possuem habilidades e proficiência para a comunidade, 

com direito ao seu espaço na sociedade como qualquer pessoa, mas como 

modelos da insuficiência mental e da escassa habilidade (Werneck).  

Todos os fatores que estão direta ou indiretamente ligados ao jovem com 

Trissomia 21 vivem em constante transformação. No decorrer dos anos, 

pesquisas sobre o tema aumentaram, como também o número de instituições e 

profissionais interessados em colaborar com as famílias no processo de 

desenvolvimento destes jovens. A partir de estudos e pesquisas foi possível 

afirmar que os estes jovens e adultos possuem competências, podem não possuir 

variedade e intensidade em todos os aspetos do desenvolvimento, mas 

certamente possuem capacidades e habilidades que, quando bem exploradas, 
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serão bem desenvolvidas. Assim, se podemos integrá-los como cidadãos ativos, 

que contribuem para o crescimento social, não existem razões para continuarmos 

a ignorar as suas capacidades e a excluí-los do mercado de trabalho, continuando 

a fomentar o estigma de incapaz, que no passado lhes foi atribuído. Para tal, o 

Estado deve reconhecer que os indivíduos com Trissomia 21 devem estar 

habilitados para exercer os seus direitos humanos, nomeadamente no mercado 

de trabalho, garantindo igualdade de oportunidades na obtenção de um emprego 

produtivo e renumerado, tanto nas zonas rurais como urbanas. 

Os meios de comunicação social podem também desempenhar um importante 

papel na promoção da sua inclusão na sociedade, através da divulgação e 

informação das respetivas capacidades, contribuindo para a extinção de 

preconceitos.  

Com a colaboração da família, da comunidade, da escola e de todos os 

profissionais que possam contribuir para o seu desenvolvimento, os jovens e 

adultos com Trissomia 21 poderão, gradualmente, vencer as suas dificuldades, 

aperfeiçoar as suas habilidades e revelar as suas capacidades. A sociedade deve 

promover e incentivar a sua educação e formação, visando o seu pleno 

desenvolvimento, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificando-o 

para o mercado de trabalho. Contudo, não basta o acesso ao mercado de 

trabalho, é de máxima importância que se encontrem qualificados para ocupar a 

função desejada. A escola e os centros de formação e orientação profissional 

devem proporcionar-lhes uma formação gratuita e apropriada, adaptada às suas 

necessidades e aos seus desejos. O processo educativo deve assumir uma 

proximidade entre a teoria e a prática do trabalho, proporcionando o 

conhecimento das tarefas existente no mercado de trabalho e a oportunidade de 

demonstrarem as suas capacidades e interesse em realizá-las, envolvendo-os em 

atividades promotoras de experiências profissionais, visando as suas aptidões e 

condições de trabalho. 

No entanto, de nada serve a inclusão no sistema educativo, se não se verificar 

esta inclusão nos restantes contextos da sociedade. Neste ponto, tendo como 

referência a perspetiva inclusiva, a escola assume uma responsabilidade 

acrescida na transmissão dos saberes indispensáveis ao desenvolvimento global 

do indivíduo, mas também na reabilitação e sobretudo no encaminhamento do 

jovem para cursos de formação profissional e inserção na vida ativa, pois se a 
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inclusão for exclusivamente no sector educativo, o processo passa a ser apenas 

mascarado e não um acontecimento real. 

Não é qualquer escolha ocupacional que será capaz de garantir estes aspetos, 

mas uma escolha que ofereça satisfação pessoal e oportunidade de desenvolver 

tarefas que estejam de acordo com os seus interesses, aptidões e capacidades. 
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IV Capítulo-Integração Socioprofissional  

“Toda a pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a  

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra 

o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, 

a salário igual por trabalho igual.” 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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I. Integração Socioprofissional 

 

No passado, a sociedade desenvolveu quase sempre obstáculos à inclusão da 

pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental. Receios, medos, 

superstições, frustrações, exclusões, separações, preenchem lamentavelmente 

vários exemplos históricos que vão desde Esparta à Idade Média. A atitude 

desenvolvida até então, marcada pelos princípios e valores socioculturais, 

caracterizava-se por excluir as pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais do seio da sociedade. 

Ao longo dos tempos, notou-se uma evolução de atitudes veiculadas pela 

sociedade, perante a população com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Essa evolução pode ser sintetizada em cinco fases 

organizadas cronologicamente, tal como são citadas em 1974 num documento da 

UNESCO: 

� Primeira fase – denominada de trópica. Nessa altura, a pessoa com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais era entendido como um doente 

incurável necessitando de apoio caritativo, 

� Segunda fase – denotada já uma pequena evolução, é a fase da assistência 

pública. A pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental passa a ter 

direito de ser ajudado, ou seja, de ser institucionalizado, 

� Terceira fase – é a fase dos direitos fundamentais do ser humano. Começa-se 

a considerar que a pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental tem 

direito à educação, 

� Quarta fase – a atitude já não é assente no direito à educação, mas sim na 

igualdade de oportunidades, e 

� Quinta fase – podemos considerá-la como a fase da atualidade, já que, 

vivemos num tempo em que predominam as atitudes onde se vincula o direito 

à inclusão, integração, interação social e participação comunitária. 

Segundo Pereira (1995), a integração implica uma igualdade de acesso à 

variedade de oportunidades disponíveis para o nível etário e não o acesso a uma 

simples instituição, a escola. Neste sentido, chama a atenção para o facto de 

muitas vezes, quando se discute a problemática da integração, se limitar essa 

discussão quase exclusivamente ao simples acesso à escola regular. Como 

consequência, esquece-se que há uma diferença substancial entre essa 
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integração e o mundo do trabalho, pois enquanto as escolas integram, 

geralmente, numa perspetiva divergente abrindo possibilidades, o setor emprego 

toma uma perspetiva convergente tentando adaptar o individuo à situação 

existente. 

Foi preocupação dos países membros da OCDE, principalmente a partir de 1981, 

a integração da pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental no 

mercado de trabalho, utilizando para o efeito os meios mais diversos, que vão 

desde a legislação, passando por incentivos económicos. Cada país estabeleceu 

normas e estratégias de acordo com as suas realidades económicas e sociais, 

tendo-se conseguido, na maioria dos casos, resultados positivos. 

Segundo Fazenda (1997), o exercício de uma atividade profissional reveste-se de 

uma extraordinária importância na inclusão social das pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, pois permite a definição de um papel ativo e 

interveniente no meio, que dá ao indivíduo um sentido amplificado do seu valor e 

do seu reconhecimento na comunidade, dando a esta comunidade uma garantia 

de participação de cada um dos seus membros. 
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II. Medidas de Apoio à Integração Socioprofissional  

 

A integração socioprofissional de pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais constitui hoje, matéria de indiscutível interesse e particular 

relevância, no contexto da construção de uma sociedade que se pretende cada 

vez mais justa e solidária, sem barreiras, de modo a garantir a igualdade de 

estatutos, a mesma possibilidade de participação social e uma efetiva igualdade 

de oportunidades. A adaptação/readaptação ao trabalho e a reabilitação 

profissional afirma-se como um instrumento, em alguns casos, fundamental para 

a inclusão social de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), proporciona, em adição 

ao conjunto de apoios que atribui no âmbito dos programas e medidas ativas de 

emprego de carácter geral, um conjunto de apoios específicos, de natureza 

técnica e financeira, previstos no Programa de Emprego e Apoio à Qualificação 

das Pessoas com Deficiências e Incapacidades, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

290/2009, de 12 de Outubro (Anexo II), com as alterações da Lei n.º 24/2011, de 

16 de Junho (Anexo III) que passam por: 

� Apoios à integração, manutenção e reintegração no mercado de trabalho 

através de um conjunto de medidas que visam ações de informação, 

avaliação e orientação para a qualificação e o emprego, de forma a 

proporcionar às pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais a 

tomada de decisões vocacionais adequadas, 

� Formação profissional com o objetivo de os prover de conhecimentos e 

capacidades necessárias à obtenção de uma qualificação profissional que 

lhes permita alcançar e manter um emprego e progredir profissionalmente no 

mercado normal de trabalho, 

� Readaptação ao trabalho, proporcionando-lhes condições e processos de 

adaptação e compensação das suas limitações funcionais que lhes 

possibilitem um mais fácil desempenho de tarefas a partir do aproveitamento 

da sua experiência profissional, 

� Subsídio de compensação, de forma a compensar as entidades 

empregadoras do menor rendimento que as pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais possam apresentar durante o seu processo 
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de adaptação ou readaptação ao trabalho em relação à média dos outros 

trabalhadores para a mesma categoria, 

� Subsídio de eliminação de barreiras arquitetónicas, compensando as 

entidades empregadoras dos custos com a eliminação das barreiras 

arquitetónicas que dificultam ou impeçam o acesso ao local de trabalho, quer 

das pessoas que possam contratar quer dos trabalhadores dos seus quadros 

que tenham adquirido algum tipo de limitação,  

� Subsídio de adaptação de postos de trabalho para compensar as entidades 

empregadoras dos custos das adaptações necessárias ao exercício da 

atividade profissional quer das pessoas que possam contratar quer dos 

trabalhadores dos seus quadros que tenham adquirido algum tipo de 

limitação,  

� Subsídio de acolhimento personalizado possibilitando o acompanhamento e 

apoio no processo de integração socioprofissional, de adaptação ao processo 

produtivo da empresa e ao posto de trabalho, 

� Prémio de integração, de forma a incentivar a celebração de contratos de 

trabalho sem termo com pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, 

� Prémio de mérito (Anexo IV), de natureza simbólica, com o propósito de 

homenagear e valorizar as entidades empregadoras que se distingam na 

integração profissional de indivíduos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, bem como os mesmos pela criação do próprio emprego, 

� Apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação com o objetivo de 

apoiar a qualidade da integração, para que possuam condições mínimas para 

aceder ao mercado de trabalho, nomeadamente através de uma mediação 

técnica estruturada e contínua que facilite o acesso ao trabalho, bem como a 

sua manutenção e progressão profissional, 

� Teletrabalho e criação de uma bolsa de emprego para teletrabalhadores, de 

forma a dotá-los de habilitação profissional suficiente para o exercício de uma 

profissão, dos conhecimentos e competências necessárias para a utilização 

das tecnologias de informação e comunicação por forma a potenciar a criação 

de novas oportunidades de emprego, 

� Instalação por conta própria, apoiando técnica e financeiramente na criação 

do seu próprio emprego, 
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� Emprego apoiado, com o objetivo de proporcionar o exercício de uma 

atividade profissional ou socialmente útil visando o desenvolvimento das 

competências pessoais e profissionais de modo a facilitar a transição, quando 

possível, para o regime normal de trabalho,  

� Apoios técnicos e financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos para 

instalação de oficinas, aquisição de equipamentos oficinais e comparticipação 

nos vencimentos a monitores de reabilitação profissional e participação nas 

ações de formação dos monitores e dos professores de trabalhos manuais, 

� Formação de técnicos, de forma a melhorar a qualidade da intervenção dos 

técnicos dos Centros de Emprego, bem como das equipas técnicas das 

entidades privadas que desenvolvem programas de Reabilitação Profissional, 

� Financiamento até 100% de produtos de apoio (ajudas técnicas), na aquisição 

de quaisquer produtos, dispositivos, equipamentos ou sistemas técnicos de 

produção especializada ou disponível no mercado destinados a prevenir, 

compensar, atenuar ou neutralizar limitações na atividade ou as restrições na 

participação no âmbito da formação e do emprego, e 

� Isenção e/ou redução das contribuições para a Segurança Social devidas pela 

sua entidade empregadora, a regular em legislação especial. 

A informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego visa o 

apoio dos indivíduos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, na 

escolha informada do seu percurso profissional, na tomada de decisões 

vocacionais mais adequadas à sua inserção profissional e na definição do seu 

projeto de vida, promovendo a avaliação da sua funcionalidade e capacidade e a 

determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à sua inserção, 

através da identificação das etapas e dos meios mais adequados à elevação do 

seu nível de empregabilidade e à integração no mercado de trabalho. 

As ações podem abranger informações para a qualificação e o emprego visando 

proporcionar os elementos úteis para a definição de possíveis percursos 

profissionais, bem como a avaliação para a qualificação e o emprego para 

determinar a capacidade de trabalho e identificar as adaptações do meio e os 

produtos e dispositivos mais adequados, com vista a superar as limitações de 

atividade e restrições de participação no âmbito do trabalho e emprego.  

O apoio ao desenvolvimento de ações de formação inicial e contínua, tendo em 

vista a qualificação profissional, tem como principal objetivo proporcionar a 
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aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e competências profissionais 

necessárias à obtenção de uma qualificação para o exercício de uma atividade no 

mercado de trabalho. Pretende assim, potenciar a empregabilidade dos indivíduos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, dotando-as de competências 

ajustadas para o ingresso, reingresso ou permanência no mundo laboral e 

respetiva progressão profissional de forma sustentada. 

Uma outra medida de apoio à inserção socioprofissional do individuo com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais é o apoio à colocação com o 

objetivo de promover a inserção no mercado de trabalho através de um processo 

de mediação entre o mesmo e a entidade empregadora. Este tipo de apoio pode 

integrar ações de avaliação de perfis dos candidatos a emprego, apoio na procura 

ativa de emprego e o apoio técnico ao processo de criação do próprio emprego, 

designadamente ao nível da acessibilidade e da adaptação do posto de trabalho. 

Em algumas situações devidamente justificadas poderão, excecionalmente, ser 

concedidos apoios financeiros à entidade empregadora destinados a apoiar a 

adaptação do equipamento ou posto de trabalho às dificuldades funcionais e/ou 

eliminar obstáculos físicos que impeçam ou dificultem o acesso ao local de 

trabalho ou mobilidade no interior das instalações. 

Feita a inserção do indivíduo com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no 

mercado de trabalho, é realizado o apoio técnico do acompanhamento pós 

colocação, ao mesmo e à entidade empregadora, com o objetivo de apoiar a 

manutenção no emprego e a respetiva progressão na carreira. Este 

acompanhamento pode ser realizado através da adaptação às funções a 

desenvolver e ao posto de trabalho, da integração no ambiente sócio laboral da 

empresa, no desenvolvimento de comportamentos pessoais e sociais adequados 

ao estatuto de trabalhador e na acessibilidade para deslocações às instalações da 

empresa por parte dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 Empregabilidade de Jovens e Adultos com Trissomia 21 

 

UTL - FMH  47 

 

III. Emprego Protegido / Emprego Apoiado  

 

O emprego apoiado surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 

70. Na década anterior, existiam com maior frequência as oficinas de emprego 

protegido, estruturas como os centros de dia, com atividades ocupacionais, para 

indivíduos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais severas ou 

moderadas.  

Os centros de emprego protegido visam proporcionar às pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, com capacidade de trabalho 

reduzida, o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração, 

sempre que possível, em regime normal de trabalho. Considera-se centro de 

emprego protegido a estrutura produtiva dos setores primário, secundário ou 

terciário com personalidade jurídica própria ou a estrutura de pessoa coletiva de 

direito público ou privado, dotada de autonomia administrativa e financeira, que 

através de postos de trabalho em regime de emprego apoiado, proporciona a 

indivíduos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais o exercício de uma 

atividade remunerada e a correspondente valorização pessoal e profissional, 

facilitando a sua integração socioprofissional. 

O trabalho em regime de emprego apoiado pode ser prestado em centros de 

emprego protegido e pode ser desenvolvido através de estágios de inserção, 

contratos emprego-inserção, centros de emprego protegido e/ou contratos de 

emprego apoiado em entidades empregadoras. Destina-se a indivíduos com 

“deficiência”, inscritos nos centros de emprego, com capacidade de trabalho não 

inferior a 30 % nem superior a 75 % da capacidade normal de trabalho de um 

trabalhador sem dificuldades intelectuais e desenvolvimentais nas mesmas 

funções profissionais.  

A relação de trabalho entre o destinatário e a entidade empregadora rege-se 

pelas normas legais e convencionais de regulamentação do trabalho, com as 

especificidades previstas no Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, com as 

alterações da Lei n.º 24/2011, de 16 de Junho, nomeadamente, quanto à 

retribuição: 

� Durante o período de estágio, retribuição no valor de 70% da retribuição 

mínima mensal garantida por lei (RMMG); 
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� Durante o exercício da atividade profissional, retribuição de acordo com a 

graduação da capacidade do trabalhador com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais (aferida proporcionalmente à de um trabalhador com 

capacidade normal para o mesmo posto de trabalho), não podendo ser 

inferior à RMMG. 

Os trabalhadores em regime de emprego apoiado integrados em centros de 

emprego protegido são abrangidos pelo regime geral de segurança social e 

beneficiam de acompanhamento psicológico e social realizado por uma equipa 

técnica de reabilitação. 

A criação de centros de emprego protegido e a concessão de apoio financeiro 

para a sua construção, equipamento e instalação depende da avaliação da sua 

necessidade e adequação no âmbito da rede de centros de emprego protegido, 

de acordo com as linhas de orientação e as prioridades definidas pelo IEFP, para 

a criação de respostas que promovam a integração profissional das pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que não reúnem condições para o 

acesso imediato ao regime normal de trabalho. 

Os centros de emprego protegido organizam-se e funcionam em moldes 

empresariais comuns, com as adaptações exigidas quer pela natureza dos 

trabalhadores que ocupam, quer pela necessidade de apoios complementares e 

pelos fins que prosseguem. 

Sempre que para o desempenho da atividade em determinado posto de trabalho 

o destinatário a inserir no centro de emprego protegido não tenha a preparação 

profissional mínima exigida, pode haver lugar a um período de estágio com 

duração não superior a nove meses, ao qual se aplica o regime do período 

experimental, previsto na legislação laboral. O estágio de inserção tem como 

objetivo complementar e aperfeiçoar as competências dos indivíduos com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e potenciar o seu desempenho 

profissional, de forma a facilitar o seu recrutamento e integração no mercado de 

trabalho. 

Para além dos deveres enunciados na lei geral, a entidade empregadora deve 

também assegurar os apoios médicos, psicológicos, sociais e educativos de que o 

trabalhador em regime de emprego apoiado necessite. Não deve praticar nem 

consentir que se pratiquem quaisquer atos que revelem obstrução ou 

discriminação em relação ao trabalhador em regime de emprego apoiado, e deve 
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colaborar ativamente na valorização pessoal e profissional do trabalhador em 

regime de emprego apoiado, facilitando a sua passagem para o regime normal de 

trabalho. 

É essencial obter consentimento/subscrição da parte da pessoa em causa, 

garantindo-se assim que ela entenda e concorde com os passos a dar, sem 

esquecer que está a dar autorização para a recolha e a divulgação de 

informações imprescindíveis a todos os intervenientes. Nesta perspetiva, todas as 

informações são úteis para encontrar soluções e não para justificarem a exclusão 

de um indivíduo do emprego. Principalmente, na pessoa com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, pois esta pode sentir dificuldade em decidir-se 

sobre questões de emprego, habitualmente devido à falta de experiência prática 

em postos de trabalho. 

Neste sentido, levam-nos a crer que experiências de trabalho provisórias podem 

contribuir para que a pessoa possa ficar mais elucidada e ajude os técnicos a ter 

uma melhor perceção das suas necessidades. Se forem bem estruturadas, estas 

experiências permitem à pessoa adquirir conhecimentos sobre os locais de 

trabalho e a compreender as exigências laborais, ajudando-a a tomar uma 

decisão. 

Com a criação de novas formas de apoio como é o caso do emprego apoiado, 

conseguem-se encontrar locais de trabalho que podem eventualmente ser 

adequados ao seu perfil. 
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IV. Incentivos à Contratação de Indivíduos com DID  

 

Individualmente, cada empregador pode usufruir com a contratação de um 

trabalhador com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, acionando um 

vasto número de benefícios, tais como apoios financeiros, vantagens fiscais, 

promoção e marketing da imagem pública da empresa, melhores probabilidades 

de obtenção de contratos pelo reconhecimento social, apoio qualificado em todas 

as atividades ligadas à empregabilidade sem custos (através de organismos 

especializados), garantia do investimento inicial nos recursos humanos, 

melhoramento dos serviços e produtos para ir de encontro às necessidades dos 

consumidores com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, 10% do 

mercado total, segundo o Instituto Nacional de Estatística. 

O reconhecimento que as pessoas com dificuldades intelectuais são candidatos 

com um conjunto de competências e experiências a considerar introduz 

vantagens na política de recrutamento. Se as suas competências e valores forem 

plenamente exploradas, elas serão incluídas dentro do grupo de potenciais 

contratáveis. De acordo com o IEFP, esta é a posição dos empresários que 

recrutam, selecionam e mantêm pessoal de qualidade, fator essencial no 

ambiente competitivo dos nossos dias. 

Tem-se verificado a crescente preocupação com a imagem pública das empresas 

e uma tentativa de compromisso com questões mais vastas do que o simples 

aumento da produção e dos lucros. (ex: a aceitação e integração da empresa na 

comunidade pode ser um fator primordial para o sucesso). A sociedade, na sua 

generalidade, está a exigir responsabilidade social às atividades empresariais. As 

atitudes empresariais socialmente valorizadas, projetam a imagem da empresa de 

uma forma positiva, refletindo-se no comportamento dos consumidores, do 

pessoal, dos acionistas e dos fornecedores. Atualmente, já há muitos empresários 

que colhem os efeitos benéficos das suas práticas para o sucesso dos seus 

negócios, contando como clientes as pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, seus familiares e amigos.  

Muitos dos trabalhadores com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

possuem uma produtividade semelhante à dos restantes trabalhadores, sem que 

sejam necessárias quaisquer condições especiais. No entanto, por vezes, os 

empresários podem ter dúvidas sobre essas mesmas capacidades para 
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desempenhar uma função em particular. A pessoa pode não ter experiência 

prévia nesse tipo de trabalho, ou os problemas encontrados pela pessoa no 

acesso à educação e formação podem significar que o seu nível de competências 

é difícil de avaliar. Outras vezes, os empresários concluem que, dentro da 

população com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, não há ninguém 

com competências adequadas à função. Em todas estas circunstâncias, pode ser 

útil proporcionar um estágio profissional ou uma oportunidade de formação aos 

candidatos, sobretudo dentro das áreas em que a mão-de-obra é escassa.  

Através de centros de formação e reabilitação especializados é possível obter 

estagiários e também empregar temporariamente, pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, através dos centros de emprego e das agências 

de trabalho temporário. Estas estratégias proporcionam aos empresários uma 

oportunidade para se assegurarem que a pessoa possui as competências 

necessárias para determinado trabalho. Ao mesmo tempo, permite que a pessoa 

se familiarize com os métodos de trabalho do empresário, obtenha experiência e 

desenvolva competências que, naturalmente, podem vir a aumentar as suas 

oportunidades de sucesso no emprego. Sempre que for necessário admitir novos 

trabalhadores, estas estratégias reduzem o risco inerente ao processo de 

recrutamento e, na expectativa de serem bem-sucedidas, facilitam o acesso aos 

postos de trabalho. 

Importa referir que a contratação de trabalhadores com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais pode não requerer nenhuma adaptação especial no local de 

trabalho. Mesmo quando essa adaptação é necessária, é possível que as 

soluções sejam simples e acessíveis. Essas adaptações podem incluir luzes mais 

fortes, ambientes mais silenciosos, uma melhor disposição dos equipamentos, 

entre outras soluções igualmente benéficas para todos, ou seja, as adaptações 

realizadas para os trabalhadores com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais também podem contribuir para melhorar as condições de 

trabalho de outros trabalhadores. De qualquer modo, se justificável, os 

equipamentos podem ser fornecidos por entidades especialmente investidas 

dessa competência, ou podem ser solicitados apoios financeiros. 

Na constituição da política de emprego, é fundamental considerar que, como 

qualquer outra pessoa, os trabalhadores com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais são indivíduos capazes de exercer todo o tipo de funções, 
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desde que sejam adequadas às suas competências e lhes sejam facultados os 

apoios necessários. Este é um pré-requisito para garantir o sucesso da 

contratação de qualquer trabalhador. Como foi anteriormente referido, qualquer 

adaptação que possa ser necessária para potencializar as capacidades dos 

trabalhadores com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, para além de 

simples e acessível, potencia também a produtividade dos restantes 

trabalhadores. Assim, esse é um investimento útil e, para além disso, pode ser 

subsidiado. Adicionalmente, os eventuais melhoramentos da acessibilidade, tais 

como alargamento de portas, colocação de rampas e varões, instalação de 

orientações áudio, braille, e outra sinalética também podem melhorar o acesso 

aos clientes em geral e, particularmente, aos mais idosos. Esta também é uma 

vantagem comercial para a empresa. 

Os apoios podem ser concedidos quer à execução ou implementação de ajudas 

técnicas para que a empregabilidade seja possível, quer à própria contratação de 

pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

Os vários serviços inerentes à empregabilidade, desde o recrutamento e seleção, 

passando pelo aconselhamento, informação, formação, até ao acompanhamento 

e apoio na colocação e pós colocação do trabalhador inserido, podem ser 

solicitados, pelos empregadores, a organizações especializadas, que prestam 

esses serviços de forma qualificada sem custos, uma vez que recebem suporte 

financeiro através de fundos públicos.  

Existem várias organizações especializadas que estão particularmente 

vocacionadas para apoiar as empresas no objetivo de proporcionar emprego a 

pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Atualmente, algumas 

das organizações que apoiam a empregabilidade de pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais já desenvolvem as suas atividades com os mais 

elevados níveis de profissionalismo e baseiam o seu sucesso numa política de 

atuação próxima das empresas e na prestação de serviços de qualidade. 

Para além do apoio ao emprego, as organizações especializadas também 

possuem peritos capazes de diagnosticar necessidades formativas e, 

frequentemente, disponibilizam cursos de formação especialmente destinados 

para pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, por forma a 

colmatar as necessidades detetadas. Estas organizações procedem a uma 

avaliação prévia das capacidades destes trabalhadores para que sejam 
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integrados nos postos de trabalho mais adequados e também disponibilizam 

apoio aos mesmos, nomeadamente formação para o posto de trabalho e auxilio 

no processo de adaptação à empresa.  

Adicionalmente, pode ser disponibilizado apoio técnico de forma a facilitar o 

acesso aos benefícios inerentes à contratação de pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, nomeadamente prémios de integração e 

subsídios de compensação por eventuais défices de produtividade.  

A empresa tem pleno direito aos incentivos financeiros previstos para a integração 

de trabalhadores com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, assim como a 

todos os restantes benefícios de natureza fiscal, técnica ou simplesmente social, 

destinados a facilitar essa integração.  
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V – Incentivos Financeiros à Contratação de Indivíd uos com DID  

 

Em Portugal, a contratação é encorajada através de incentivos financeiros 

introduzidos pelo governo. As empresas podem receber subsídios para 

compensar decréscimos da produtividade por comparação com os restantes 

trabalhadores. Assim, estes apoios assumem diversas formas e cobrem variadas 

áreas da contratação. De todas estas medidas decorrem vantagens financeiras 

consideráveis para as empresas que contratam e mantêm trabalhadores com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

As entidades empregadoras que contratem por tempo indeterminado, indivíduos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, têm direito a uma redução da 

taxa contributiva, isto é, têm direito a uma redução da percentagem de 

contribuição à segurança social sobre as remunerações pagas a esses 

trabalhadores. A entidade empregadora paga 11,9% sobre as remunerações do 

trabalhador enquanto durar o contrato de trabalho e o trabalhador paga 11% 

(entregues pela entidade empregadora), sendo a taxa total de 22,9%. A redução 

da taxa contributiva, segundo o IEFP, rege-se pelas seguintes normas legais: 

� Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro: Orçamento do Estado para 2012. 

� Portaria n.º 66/2011, de 4 de Fevereiro: Normas complementares de definição 

dos procedimentos e delimitação dos elementos e meios de prova, em 

cumprimento do disposto no n.º4 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º1-

A/2011, de 3 de Janeiro. 

� Aviso nº 24866-A/2011.DR. nº 248, 28 de Dezembro e Aviso n.º 27831-

F/2010, 31 de Dezembro: Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao 

Estado e a outras entidades públicas. 

� Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, 3 de Janeiro: Regulamento do Código 

dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 

� Lei n.º110/2009, de 16 de Setembro: Código dos Regimes Contributivo do 

Sistema Previdencial de Segurança Social. 

� Decreto-Lei n.º 89/95, de 6 de Maio: Regula a atribuição de incentivos à 

contratação de jovens à procura de 1.º emprego e de desempregados de 

longa duração. 
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� Despacho n.º 130/SESS/91, de 17 de Dezembro: Refere o requisito da 

situação contributiva regularizada como condição para a concessão dos 

benefícios contributivos neles previstos. 

� Decreto-Lei nº 125/91, de 21 de Março: Estabelece a obrigatoriedade de 

regularização contributiva para a exoneração de contribuições à Segurança 

Social pelos empregadores de jovens em situação de primeiro emprego ou de 

jovens com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Altera o Decreto-Lei 

299/86, de 19 de Setembro. 

� Decreto-Lei n.º 299/86, de 19 de Setembro: Estabelece incentivos às 

entidades patronais, mediante desagravamento contributivo, para facilitar a 

integração dos indivíduos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais 

no mundo do trabalho. 

A maior parte das empresas líderes na Europa, de acordo com a International 

Labour Organization, já têm políticas de gestão bem afirmadas no que concerne à 

igualdade de oportunidades. Os alicerces para o efetivo aumento de 

oportunidades de emprego, para pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, pode ser conseguido através de referências explícitas na 

política geral da empresa, ou através de políticas de gestão especialmente 

criadas para pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

Ambas as abordagens são positivas para a implementação de práticas de 

igualdade, constituem-se como referências para os trabalhadores com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais da organização, e são meios de 

demonstração pública do envolvimento dos empresários. 

Todos os gestores procuram trabalhadores cujas competências e potencialidades 

contribuam para o sucesso económico e comercial das suas empresas. Muitos 

empregadores já conciliam uma política de empregabilidade de pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais com o sucesso nos negócios. Para 

alguns, emprega-los é mesmo um fator decisivo nas políticas de recrutamento e 

manutenção de emprego, uma vez que, para as empresas, estes trabalhadores 

possuindo as competências apropriadas, acrescentam valor à empresa de forma 

similar às outras pessoas e acrescentam valor aos seus produtos e serviços. 

 

 

 



Empregabilidade de Jovens e Adultos com Trissomia 21  

 

56 UTL - FMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Empregabilidade de Jovens e Adultos com Trissomia 21 

 

UTL - FMH  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Capítulo – Metodologia do Estudo 

“Se o vosso espirito perder o hábito de se interrogar, pode ficar ‘bloqueado’ para 

sempre (não poderá desenvolver-se). Para serem autónomos, ser-vos-á 

necessário serem “vivos” e dinâmicos. Ser-vos-á necessário varrer 

o medo do ridículo. As questões mais simples são muitas 

vezes as que têm muitas vezes mais interesse.” 

 

Lofficier, 3 Clés pour l’ eficacité, p.18. 
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I. Metodologia 

 

“ A coisa principal da vida não é o conhecimento, mas o uso 

que dele se faz.” 

Talmude1 

 

Após a realização da fundamentação teórica essencial para enquadrar e 

contextualizar a temática em estudo, torna-se necessário abordar a fase 

metodológica. 

Ao longo deste capítulo, pretendemos descrever a metodologia utilizada, tentando 

garantir a sua objetividade. Estamos conscientes de que, tal como refere Lessard-

Hebért et al. (1994, p. 77-78), “a validade interna de um trabalho é reforçada 

quando o investigador tem a preocupação de descrever a sua metodologia, a 

fundamentação das escolhas, a explicitação das suas fontes e dos métodos 

utilizados”. 

Desta forma, este capítulo tem como principal objetivo explicar e fundamentar a 

metodologia adotada no presente estudo, especificando as estratégias e 

procedimentos considerados mais adequados, tendo em conta o problema e os 

objetivos do estudo. A análise da metodologia adotada compreenderá a definição 

do problema, a relevância e os objetivos do estudo, o método de investigação, a 

amostra, os procedimentos e a apresentação e discussão dos resultados. 

Pretende-se um estudo fiável e pormenorizado, e neste sentido, para a 

concretização do estudo, recorreu-se a uma metodologia do tipo qualitativo, no 

desenho, no planeamento e na execução do mesmo. 

O estudo descritivo do tipo qualitativo “enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das perceções pessoais” (Bogdan & Biklen, 1994). Para 

estes autores, “a metodologia qualitativa é uma investigação que agrupa diversas 

estratégias que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são 

designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos 

relativos a pessoas e locais”. 

                                                           
1
 Talmud é uma compilação, que data de 499 d.C., de leis e tradições judaicas, constituindo-se em 63 

(sessenta e três) tratados de assuntos legais, éticos e históricos. 
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II. Definição do Problema 

 

“ É preferível de longe uma resposta aproximada à pergunta 

certa que por vezes é vaga, do que uma resposta exata à 

pergunta errada “. 

Tukey, 1962. 

 

Uma investigação é, por definição, algo que se procura conhecer/compreender, 

sendo uma das primeiras preocupações eleger o objeto de estudo e restringir, o 

mais possível, a problemática em estudo, estabelecendo um fio condutor o mais 

claro possível, de forma a iniciar e estruturar o trabalho com coerência.  

A problemática determina o ponto de partida da pesquisa, elege os problemas de 

investigação, para os quais se procuram respostas. Nela deve ser formulada uma 

questão de forma clara e sem ambiguidade, para que seja inteligível e admitida 

apenas uma interpretação, devendo, o investigador, assegurar-se de que a sua 

interpretação é exequível. Além de clara, precisa, concisa e unívoca, para que 

possa ser facilmente compreendida, a pergunta de partida deve ainda ser 

pertinente e relevante (Quivy & Campenhoudt, 1998).  

O nosso objeto de estudo prende-se com a problemática da empregabilidade dos 

jovens e adultos com Trissomia 21, e a forma como a nossa sociedade se 

organiza para executar o normativo constante no Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 

de Outubro, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de Junho, que refere que “o 

trabalhador com deficiência ou doença crónica é titular dos mesmos direitos e 

está adstrito aos mesmos deveres dos demais trabalhadores no acesso ao 

emprego, à formação, promoção ou carreira profissionais e às condições de 

trabalho, sem prejuízo das especificidades inerentes à sua situação”. 

O mercado de trabalho é essencial para a independência económica e integração 

social, sendo absolutamente necessário assegurar a continuidade entre o sistema 

educativo e a formação profissional dos jovens e adultos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, na realização de tarefas profissionais complexas 

e de experiências de formação. 

Contudo, a inserção profissional de jovens e adultos, em geral, é uma fase 

complicada e nem sempre se processa de acordo com as reais aspirações. 
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Verifica-se que, os jovens que não concluem com êxito a escolaridade obrigatória, 

deparam-se com barreiras acrescidas, especialmente quando se trata de jovens e 

adultos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. A conquista de um 

lugar na sociedade, quer social quer profissional, assume características muito 

peculiares quando se trata de jovens e adultos com Trissomia 21. 

Uma leitura cuidadosa da documentação e bibliografia dos setores de educação e 

do emprego mostra que algumas das principais questões-problema, focada na 

maioria das referências bibliográficas, são semelhantes. Podem ser levantadas de 

várias perspetivas, mas é possível interpretá-las como as “duas faces” da mesma 

moeda. Elas destacam ligações entre os setores da educação e do emprego.  

Com base nestas referências, na revisão da literatura, da nossa reflexão pessoal 

e no que foi exposto inicialmente, pretendemos dar resposta às seguintes 

questões que serviram de orientação para a investigação: 

� Como podemos preparar os jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais para a vida adulta e como plenos membros da nossa 

sociedade? 

� Como é feita a integração de jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, em especial com Trissomia 21, no mercado de trabalho? 

� Como podemos garantir que os jovens e adultos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais tenham acesso a oportunidades educativas relevantes 

para a sua autonomia e independência pessoal e social? 

� Que tipos de apoios, recursos e programas, existem na nossa sociedade, de 

incentivo à empregabilidade de jovens e adultos com dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais? 

Estas questões estabeleceram o ponto de partida do nosso estudo, ocupando 

precisamente o centro da investigação, o qual procuramos apresentar de maneira 

explícita, de modo a ser compreendido por todos os indivíduos da mesma forma. 

Neste sentido, foram elaboradas de uma forma realista, adequadas aos recursos 

pessoais, materiais e técnicos, e o mais concisas quanto possível.  
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III. Relevância e Objetivos do Estudo  

 

Na sociedade contemporânea a entrada no mundo do trabalho considera-se uma 

forma privilegiada de socialização. No entanto, esse continua a ser o maior 

obstáculo para a Integração Social dos jovens e adultos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais. À partida, os jovens e adultos com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais encontram-se em desvantagem, não só pelas 

inabilidades derivadas das limitações, mas também pelos preconceitos da 

mentalidade social, do imaginário coletivo, que identifica as dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais numa área funcional com incompetência 

definitiva e total impossibilidade de competir. 

A obtenção de emprego em mercado aberto com recurso a programas 

de procura de emprego (ainda que possa ser emprego apoiado) pode 

ser o passo seguinte, quando tudo o que se preconizou continua a 

correr bem. 

A manutenção do emprego é o objetivo último da reabilitação 

ocupacional, que pode ser conseguido com o trabalho sistemático de 

equipas de apoio. 

Revista Integrar (2005) 

A reabilitação, como processo global, tem-se distanciado cada vez mais do papel 

tradicional que caracterizava, de uma forma geral, o individuo como sendo 

passivo e dependente. A perspetiva atual aproxima-se cada vez mais da 

promoção de um estilo de vida produtivo, em que a formação profissional e o 

emprego, ligados aos objetivos funcionais e vocacionais, são cada vez mais 

importantes e tendem a abranger todos os aspetos da vida em sociedade. 

A integração não é um momento do culminar da formação, pelo contrário, ela 

apresenta-se como algo eidético que, durante todo o processo formativo, através 

de ações de formação de sensibilização ao meio empresarial, da maximização 

das capacidades do individuo com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e 

do apoio institucional sistematizado, vai adquirindo corpo até que, na ocupação 

real do espaço físico adaptado ou não e, na empatia estabelecida com o posto de 

trabalho real, o culminar de todo este processo tem sentido, adquire forma e 

realiza-se através do contrato de trabalho. 
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Os empregadores interessados em implementar boas práticas de recrutamento e 

desenvolvimento da carreira de trabalhadores com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, começam a estar conscientes que, a maioria das barreiras 

com que estas pessoas se confrontam, são criadas por atitudes negativas e 

preconceitos sociais. Estas barreiras são reforçadas por pequenos detalhes de 

linguagem e comportamento que, embora possam parecer insignificantes, vão 

reafirmar conclusões erradas e causar ofensas desnecessárias. 

Ao reconhecerem este facto, e ao compreenderem os sentimentos das pessoas 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, os empregadores podem fazer 

algo para assegurar que os seus funcionários possam competir e florescer em 

igualdade de circunstâncias no mercado de trabalho. 

No sentido de refutar a imagem negativa da sociedade relativamente aos 

indivíduos com Trissomia 21, nomeadamente as ideias pré-definidas e incorretas 

sobre os mesmos, que possam dificultar o seu progresso na conquista da 

igualdade de oportunidades, surge o presente estudo com os seguintes objetivos: 

� Descrever as características dos jovens e adultos com Trissomia 21, 

evidenciando as suas capacidades para a efetiva inserção no mercado de 

trabalho; 

� Perceber as atitudes face à dificuldade intelectual e desenvolvimental por 

parte das entidades empregadoras; 

� Compreender o processo de transição para a vida ativa dos jovens e adultos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e o respetivo processo de 

orientação e formação profissional; 

� Identificar e definir os apoios e incentivos à contração de jovens e adultos 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que facilitem a sua 

integração socioprofissional; 

� Conhecer, através de entrevistas, o interesse dos jovens pelo trabalho que 

desenvolvem e as suas expectativas, bem como, junto dos empregadores, 

compreender o que move os empresários na contratação destes jovens e o 

interesse e reconhecimento pelo trabalho por eles desenvolvido. 

Pretende-se assim, com este trabalho, fazer uma reflexão sobre a 

empregabilidade, a integração dos jovens e adultos com Trissomia 21 no mercado 

de trabalho em contextos o menos restritos possíveis, contribuindo para uma 

sociedade mais democrática e mais justa.  
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IV. Método de Investigação 

 

“… a eleição de métodos para a recolha de dados é um 

processo em que se consideram as alternativas disponíveis 

e se (re)examinam e modificam continuamente as decisões 

adaptadas em cada momento.” 

Goetz e LeCompte (1984) 

 

O processo de investigação, como método científico, propõe um problema a 

resolver, constrói uma hipótese ou solução potencial para o problema, formula a 

hipótese, de forma operacional, testável, e, então, tenta verificar esta hipótese por 

meio da experimentação e observação.  

Sendo o presente estudo do tipo qualitativo, com o recurso à pesquisa 

documental e à análise crítica da bibliografia, recorreu-se a contributos 

provenientes da sociologia geral, da sociologia da educação, da sociologia da 

inclusão social, da ciência política e da sociologia política. Esta foi feita com base 

nos estudos realizados por autores de referência, essencialmente, no âmbito da 

Trissomia 21, da transição para a vida ativa e da integração socioprofissional 

desta população. 

Recorremos a este método de investigação, uma vez que, segundo Carmo e 

Ferreira (1998), o tipo qualitativo implica “estudar, compreender e explicar a 

situação atual de investigação, (…) compreende a definição do problema, revisão 

da literatura e formulação das (…) questões de investigação”. 

A investigação é uma tentativa sistemática de atribuição de respostas às 

questões. Respostas que podem ser abstratas e gerais como é o caso na 

investigação fundamental, ou podem ser altamente concretas e específicas, como 

acontece na investigação aplicada. Em ambos os tipos de investigação, o 

investigador descobre os fatos e formula uma generalização baseada na 

interpretação dos mesmos. Neste sentido, pesquisar significa, de forma simples, 

procurar respostas para indagações propostas.  

Nesta pesquisa qualitativa, a revisão bibliográfica desempenhou, ao mesmo 

tempo, um papel estratégico e teórico. Teve como objetivo, a análise crítica da 

bibliografia, ampliar o contexto e a origem do estudo para melhor definir o 

problema, e proporcionar uma base para o desenvolvimento subsequente das 
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hipóteses. Esta recolha e revisão bibliográfica foi essencial para o nosso estudo, 

pela informação do estado de conhecimentos no domínio que selecionamos, pela 

importância em se conhecer as teorias existentes na área do estudo realizado e 

pelo conhecimento das questões deixadas em aberto por outros investigadores, 

sendo particularmente importante para se definir e melhor enquadrar o referencial 

teórico da investigação em causa. Neste sentido, definiu-se como um interlocutor 

entre a delimitação do problema e a formulação das hipóteses, bem como de 

todos os passos da investigação. 

Qualquer trabalho, para ser válido, precisa aliar a teoria defendida por diversos 

autores com a prática. Desta forma, toda a investigação necessita de um trabalho 

de campo, da recolha de dados e informações, de forma a poder reunir dados 

válidos. Sendo a investigação teórica uma recolha de informações bibliográficas, 

organizando uma compilação clara, diversa e objetiva, da temática em estudo, a 

investigação empírica, por sua vez, é um elemento de apoio à teoria, conseguido 

através da aplicação de métodos de recolha de dados, junto da população alvo. 

Sendo a entrevista uma técnica de investigação e de recolha de informação que 

nos permite aceder àquilo que os sujeitos da amostra pensam, através do diálogo 

e de uma relação interativa entre a pessoa que pergunta e a pessoa que 

responde, foi selecionada como instrumento de recolha dados no presente 

estudos e aplicada aos jovens e adultos com Trissomia 21 inseridos ativamente 

no mercado de trabalho (Anexo V), bem como, aos respetivos empregadores 

(Anexo VI). 

Na nossa investigação optamos por uma metodologia qualitativa, por estarmos 

mais interessados na descrição e compreensão do quadro problemático de 

partida, do que pelo valor dos resultados obtidos. Como tal, optamos pela 

entrevista como estratégia instrumental, por ser um meio privilegiado na validação 

dos dados fornecidos pela realidade e pela sua adaptabilidade. 

A finalidade das entrevistas a realizar consiste, em última instância, na 

recolha de dados de opinião que permitem não só fornecer pistas para a 

caracterização do processo em estudo, como também conhecer, sob 

alguns aspetos, os intervenientes no processo. Isto é, se por um lado, se 

procura uma informação sobre o real, por outro, pretende-se conhecer 

algo dos quadros conceptuais dos dadores dessa informação, enquanto 

elementos constituintes desse processo. (Estrela 1994). 
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Um entrevistador habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar 

respostas, investigar motivos e sentimentos que, num inquérito, nunca seria 

possível. A forma como determinada resposta é dada, o tom de voz, a expressão 

facial, a hesitação, podem fornecer informações que uma resposta escrita nunca 

revelaria, além de que, uma resposta numa entrevista pode ser desenvolvida e 

clarificada. 
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V. Amostra 

 

“… a investigação qualitativa tipicamente focaliza-se em 

amostras relativamente pequenas, ou mesmo casos únicos, 

selecionados intencionalmente.” 

Carmo e Ferreira (1998) 

 

Para Carmo e Ferreira (1998) “ a técnica designada por amostragem conduz à 

seleção de uma parte ou subconjunto de uma dada população ou universo que se 

domina amostra, de tal maneira que os elementos que constituem a amostra 

representam a população a partir da qual foram selecionados”. Neste sentido, a 

seleção da amostra foi realizada de forma a ser representativa da população em 

estudo. Para tal, foram contatadas 31 instituições, respondendo ao nosso contato 

apenas 12 instituições, das quais somente 4 com respostas positivas. 

O presente estudo incidiu sobre cinco jovens e adultos com Trissomia 21, 

inseridos ativamente no mercado de trabalho, nos distritos de Lisboa e Setúbal, e 

respetivas entidades empregadoras. 

Inicialmente a amostra compreendia nove casos de jovens e adultos com 

Trissomia 21 inseridos no mercado de trabalho. Contudo, no decorrer da 

investigação, rapidamente nos apercebemos que nem todos os casos seriam 

plausíveis de integração no estudo, uma vez que, quatro dos nove casos 

encontram-se sem contrato de trabalho e, alguns deles, sem qualquer tipo de 

remuneração, não sendo casos únicos no país. Estes jovens encontram-se a 

desempenhar funções em empresas de diferentes áreas e, em muitos casos, por 

especial favor aos pais, pois estes preferem que, de alguma forma, estes jovens 

se sintam socialmente úteis mesmo sem receber as merecidas compensações 

monetárias pelo trabalho desenvolvido.  

Ao longo do estudo e através do contacto com alguns encarregados de educação 

destes jovens, fomos tomando conhecimento que, na maioria dos casos, são os 

próprios familiares a se oporem a que estes tenham um contrato de trabalho e 

respetivos direitos e deveres. Segundo as várias declarações destes pais, “todo e 

qualquer tipo de apoio financeiro por parte do Estado e Segurança social, é-lhes 

retirado” e têm receio que “mais tarde, quando estiverem desempregados que os 

apoios financeiros não sejam novamente ativados”. Aqui também se coloca, como 
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entrave, o acompanhamento da instituição que os apoia que “é definitivamente 

cortado”, não havendo qualquer tipo de acompanhamento posterior à sua 

colocação no mercado de trabalho e “mais tarde, quando estiverem sozinhos por 

falecimento dos seus familiares mais próximos, não têm a proteção das 

instituições de apoio e das residências institucionais”.  

Dos cinco casos que fazem parte da amostra, alguns continuam a ser 

acompanhados pelas instituições de apoio, ou por serem instituições privadas ou 

por relações familiares com a instituição. 

A amostra é composta por dois grupos. O primeiro grupo é constituído por jovens 

com Trissomia 21 integrados profissionalmente com contrato de trabalho superior 

a um ano, de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 19 e os 26 

anos. 

Tabela 1 - Amostra 

Idade 19 20 25 26 

Masculino 0 2 0 1 

Feminino 1 0 1 0 

 

O segundo grupo é composto por cinco empresas de diferentes áreas, 

nomeadamente, prestação de serviços, instituição bancária, hotelaria, educação e 

serviço público, onde os jovens inseridos profissionalmente desempenham 

funções como massagista auxiliar, administrativo no departamento de recursos 

humanos, empregado de mesa e balcão, auxiliar de apoio educativo, e 

manutenção de infraestruturas e áreas comuns, respetivamente. 
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V.I. Caracterização dos Sujeitos da Amostra 

 

Com o objetivo de conhecer melhor os jovens e adultos representativos da nossa 

amostra e o seu dia-a-dia, foram colocadas algumas questões no início da 

entrevista. Os sujeitos da amostra serão designados de S1, S2, S3, S4 e S5 e de 

acordo com os dados recolhidos passaremos à sua descrição. 

 

_S1_ 

 

Tem 19 anos de idade, do sexo feminino, e desempenha funções como auxiliar de 

apoio, na sala dos 3/4 anos, num colégio privado há 2 anos no distrito de Lisboa. 

Ambos os pais são médicos e encontram-se ativos no mercado de trabalho. Vive 

com a mãe e tem dois irmãos (rapazes), e namorado. Gosta de fazer desporto, 

especialmente natação e hidroginástica, e o seu clube é o Benfica. Não costuma 

sair com os amigos, mas ao fim de semana adora dar uma voltinha de carro e 

passear o cão além de dormir. As férias costumam ser passadas no Algarve e no 

Alentejo, com os pais, irmãos e a prima Teresa. Os programas que mais gosta de 

ver na televisão é a novela da noite com a mãe e os jogos do Benfica. Adora ouvir 

música, em especial os Xutos e Pontapés. Não tem por hábito ler nenhum livro ou 

jornal, mas gosta de ver algumas revistas relacionadas com casamentos. Apesar 

de ter computador em casa, não tem acesso à internet, utilizando-o apenas para 

ouvir música e ver fotografias. Não tem como expetativas pessoais e sociais viver 

sozinha, ter uma casa própria ou viver numa residência apoiada por uma 

instituição, preferindo continuar a viver em casa dos pais, apesar de querer formar 

a sua própria família e ter filhos. Relativamente à situação económica prefere 

continuar a viver com o dinheiro dos pais e obter uma pensão da Segurança 

Social, para ela, a independência financeira através do seu próprio trabalho não é 

importante. A nível da autonomia, não sabe utilizar o dinheiro, os transportes 

públicos nem movimentar-se na comunidade, contudo, sabe fazer algumas 

tarefas domésticas como limpar e cuidar do cão, bem como, cuidar de si própria. 

Voltar a estudar e a aumentar os seus conhecimentos não faz parte das suas 

pretensões, afirmando que “…isso é para rapazes.”. 
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_S2_ 

 

Do sexo feminino e com 25 anos de idade, desempenha funções como 

massagista auxiliar num centro de massagens há 3 anos no distrito de Lisboa. 

Vive com os seus pais, ambos reformados das funções de polícia e bancária, e 

com a sua irmã. Tem muitos amigos e namorado com quem está todos os dias. 

Durante o seu percurso escolar teve de mudar de escola por ser maltratada por 

alguns colegas “às vezes eram um bocadinho maus comigo. Diziam asneiras”, 

refere. Gosta de fazer desporto, especialmente dança, hidroginástica e ginásio, e 

o seu clube é o Sporting. Não costuma sair com os amigos, apenas com a família 

com quem já viajou por toda a Europa e recentemente aos EUA, e aproveita os 

fins-de-semana para arrumar o quarto, entre outras tarefas domésticas, e ouvir 

música, em especial as Just Girls. O programa de televisão que mais gostava de 

ver já não se encontra em exibição, Morangos com Açúcar, optando por passar 

mais tempo na internet a pesquisar sobre massagens, referindo que gostaria de 

voltar a estudar para aprofundar os seus conhecimentos em técnicas de 

massagem. Não tem como expetativas pessoais e sociais viver sozinha, ter uma 

casa própria ou viver numa residência apoiada por uma instituição, preferindo 

continuar a viver em casa dos pais, apesar de querer formar a sua própria família 

e ter filhos mais tarde. Relativamente à situação económica gostaria de ter a sua 

independência financeira através do seu trabalho e se necessário alguma ajuda 

dos pais, mas acima de tudo, gostaria de ganhar o Euromilhões. A nível da 

autonomia, não sabe utilizar os transportes públicos, nem movimentar-se na 

comunidade, apenas com os pais, no entanto, sabe utilizar o dinheiro, fazer as 

tarefas domésticas e cuidar de si própria e da sua higiene pessoal.  

 

_S3_ 

 

Tem 20 anos, é do sexo masculino, e trabalha como empregado de mesa e 

balcão numa chocolataria no centro de Lisboa há 1 ano. Vive com a sua mãe, 

professora de francês e português, e com a sua irmã, visitando o pai, sempre que 

possível, em Abrantes, onde é jornalista. Gosta de fazer desporto, especialmente 

equitação, natação, musculação, futebol e atletismo, e o seu clube é o Sporting. 

Tem muitos amigos com quem costuma sair, sempre acompanhado por um 



 Empregabilidade de Jovens e Adultos com Trissomia 21 

 

UTL - FMH  71 

 

adulto, mas não tem namorada, e aproveita os fins-de-semana para treinar na 

viola uma música para uma amiga especial por quem está apaixonado. Adora ver 

na televisão os Power Rangers, devido às artes marciais, ouvir música, em 

especial os D’ZRT e os 4Taste, e pesquisar na internet sobre as suas bandas e 

os seus jogadores de futebol preferidos, como o Cristiano Ronaldo. Como 

trabalha num estabelecimento de hotelaria, sempre que pode, gosta de ler alguns 

jornais como A Bola, Record, O Jogo e o Correio da Manhã e argumentar com 

alguns clientes sobre as atualidades, no entanto, quando questionado se gostaria 

de voltar a aumentar os seus conhecimentos escolares, referiu que não, 

preferindo continuar a trabalhar para ter independência económica. Tem como 

expetativas pessoais e sociais ter uma casa própria, um carro, casar “com uma 

rapariga especial”, ter 5 ou 6 filhos, e que os pais voltem a viver juntos. 

Relativamente à situação económica gostaria de ter a sua independência 

financeira apenas através do seu trabalho, falando muito com os pais sobre este 

assunto e sobre o seu futuro. A nível da autonomia, não sabe utilizar o dinheiro, 

nem movimentar-se na comunidade, apenas com os pais, no entanto, sabe utilizar 

todos os transportes públicos, fazer algumas tarefas domésticas e cuidar de si 

próprio e da sua higiene pessoal. Ultimamente vive um pouco preocupado com o 

estado de saúde da sua avó, devido ao fato do seu avô ter falecido recentemente. 

 

_S4_ 

 

Do sexo masculino e com 20 anos de idade, desempenha funções administrativas 

no departamento de recursos humanos de uma instituição bancária há 3 anos no 

distrito de Lisboa. É filho único e vive com os seus pais, ambos funcionários 

públicos, com quem gosta de falar sobre trabalho, compras, saúde, entre outras 

coisas. Tem muitos amigos mas não costuma sair com eles, apenas com os pais 

com quem vai de férias para o Alentejo, e não tem namorada. Gosta de fazer 

desporto, especialmente natação, e o seu clube é o Sporting. Durante o fim-de-

semana aproveita para descansar, ficar em casa, dormir até mais tarde e ver na 

televisão o Inspetor Max. Gosta de ler jornais desportivos, ouvir música, em 

especial a Banda de Alcochete, uma vez que, está a aprender a tocar trompete e 

tem muitos amigos na banda, e pesquisar na internet notícias sobre o seu clube, 

filmes e músicas. Apesar de gostar muito de viver com os pais, e a curto prazo 
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querer continuar a viver com eles, tem como expetativas pessoais e sociais ter 

uma casa própria para viver com a namorada, e ter filhos. Relativamente à 

situação económica gostaria de ter a sua independência financeira através do seu 

trabalho e de ajudas dos pais, quanto aos apoios financeiros por parte da 

Segurança Social mencionou que espera “que eles mudem de atitude, este país 

não pode continuar assim”. É um jovem bastante autónomo, na utilização dos 

transportes públicos, do dinheiro, na realização de algumas tarefas domésticas, 

na movimentação pela comunidade e no cuidar de si próprio. Quando 

questionado com a possibilidade de voltar a estudar para aumentar os seus 

conhecimentos, respondeu que “por agora (…) não. (…) O que estou a ganhar do 

banco para mim é bom. Eu estou a estudar música (…) logo se vê.” 

 

_S5_ 

 

Tem 26 anos, é do sexo masculino, e trabalha na manutenção de infraestruturas e 

áreas comuns numa instituição pública há 4 anos no distrito de Setúbal. É filho 

único e vive com os seus pais, ambos ativos no mercado de trabalho, o pai ligado 

à área da construção e a mãe como cozinheira numa instituição de apoio. Gosta 

de fazer desporto, especialmente natação, modalidade na qual já competiu e 

ganhou medalhas, e o seu clube é o Benfica. Tem muitos amigos mas não tem 

namorada, e aproveita os fins-de-semana para ajudar a mãe nas tarefas 

domésticas, ver programas de luta livre na televisão, ouvir música, em especial 

RAP, e navegar na internet pelo Youtube e pelo Facebook. Não tem por hábito ler 

e quando questionado com a possibilidade de voltar a estudar para aumentar os 

seus conhecimentos, respondeu “não digo que não, mas não sei escrever”. Tem 

como expetativas pessoais e sociais ter uma casa própria, mas continuar a viver 

com os pais, casar e ter filhos. Relativamente à situação económica gostaria de 

ter a sua independência financeira unicamente através do seu trabalho “quero 

trabalhar e ganhar dinheiro”. A nível da autonomia, não sabe utilizar o dinheiro, 

nem movimentar-se na comunidade, apenas com os pais, no entanto, sabe utilizar 

os transportes públicos, fazer algumas tarefas domésticas e cuidar de si próprio e 

da sua higiene pessoal.  
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VI. Procedimentos 

 

Para iniciar este trabalho de investigação foi essencial a elaboração da pergunta 

de partida. A definição do problema constituiu a primeira fase na concretização do 

estudo, uma fase essencial, visto que nela se incluiu a definição das hipóteses e a 

operacionalização das variáveis a considerar. Pretendeu-se nela expor, o melhor 

possível, aquilo que se procura saber, estabelecer e compreender, sendo o 

primeiro fio condutor do estudo em questão. A partir desta, o trabalho foi 

estruturado e começou a ganhar forma. 

Após a elaboração da pergunta de partida e definidos os objetivos, foi importante 

proceder à análise da literatura, uma vez que, as leituras auxiliam o balanço dos 

saberes relativos à questão de partida, devendo ser enquadradas com o problema 

inicial. As entrevistas foram preparadas previamente e elaboraram-se, com base 

nos objetivos e na consulta bibliográfica efetuada. 

Ultrapassadas as dificuldades na constituição da amostra, mencionadas no ponto 

anterior, passou-se à fase da aplicação dos instrumentos. Foram agendadas 

reuniões com os responsáveis das 4 instituições que responderam positivamente 

ao nosso primeiro contacto, com o intuito de informar sobre os objetivos do 

estudo, apresentando as linhas gerais e finalidades do mesmo, pedindo a 

colaboração das instituições no estabelecimento do primeiro contacto com os 

jovens e adultos com Trissomia 21 inseridos no mercado de trabalho e respetivos 

empregadores. Posteriormente a este contacto por parte das instituições com os 

sujeitos da amostra, fomos contactados pelas entidades empregadoras via e-mail 

e telefonicamente, no sentido de agendarmos as respetivas entrevistas, marcando 

local, dia e hora das mesmas de acordo com a disponibilidade e preferência dos 

mesmos.  

Previamente à aplicação das entrevistas realizou-se um pré-teste, a pessoas com 

características semelhantes, para avaliar a acessibilidade deste instrumento. Esta 

operação revelou-se fundamental, “sem a qual não podemos passar e que vale 

mais do que todos os conselhos”, pois permite muitas vezes, “detetar as questões 

deficientes, os esquecimentos, as ambiguidades e todos os problemas que as 

respostas levantam” (Quivy & Campinhoudt, 1998, p.171 e 172) e tem por objetivo 

assegurar a validade e precisão das questões. 
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As entrevistas aplicadas aos sujeitos da amostra, funcionários e empregadores, 

foram realizadas a ambos nas respetivas empresas e no mesmos dia, com a 

exceção do funcionário _S3_, uma vez que, no dia da entrevista, teve de sair mais 

cedo devido ao falecimento do seu avô, tendo esta sido agendada para a semana 

seguinte. 

Tabela 2 – Cronograma das Entrevistas 

Áreas Empresariais Dia Hora Duração 

Serviço Público 25.01.2013 10h30 2h08 

Prestação de Serviços 06.02.2013 09h30 2h12 

Hotelaria 06.02.2013 

13.02.2013 

15h00 

13h00 

1h36 

41min. 

Instituição Bancária 13.02.2013 10h00 2h01 

Educação 15.02.2013 11h00 2h15 

 

É fundamental ter em conta os aspetos éticos, respeitar a privacidade e a 

confidencialidade. Neste sentido, a informação prévia foi prestada sobre a 

natureza e os objetivos desta investigação com o objetivo de motivar o 

entrevistado, e como método de registo da mesma, foi solicitada a autorização 

para a gravação da entrevista dando relevo à importância da informação para o 

nosso estudo, assegurando o sigilo e a sua confidencialidade. 

A instrução, ao início da entrevista, foi dada de modo claro e com a mesma 

construção frásica a todos os entrevistados, no sentido de promover a fiabilidade: 

Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade em colaborar no estudo 

que estou a desenvolver, concedendo-me algum do seu tempo para a 

entrevista e gostaria de lhe pedir autorização para gravar a entrevista, 

bem como, assegurar o sigilo da mesma.  

Com este estudo pretendo fazer uma reflexão sobre a integração dos 

jovens e adultos com T21 no mercado de trabalho. Pretendo, através 

de entrevistas, conhecer o interesse e as expectativas destes jovens 

pelo trabalho que desenvolvem e, junto dos seus empregadores, 

compreender o que move os empresários na contratação destes jovens 

e o interesse e reconhecimento pelo trabalho por eles desenvolvido. 
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Antes de lhe colocar algumas questões, gostaria que me falasse um 

pouco sobre a atividade da empresa e das funções desempenhadas 

pelo jovem inserido. 

Apresentando-se como último no corpo da entrevista, surgem as seguintes 

questões, “Gostava de falar de outra coisa?” e “Haverá alguma questão que 

gostaria que lhe tivesse sido colocada e não foi?”, visando como objetivo 

auscultar os entrevistados acerca de algo que considerem relevante, 

relativamente a este tema, e não tenha sido contemplado nestas entrevistas. 

A aplicação da estrutura pré-definida das entrevistas decorreu com normalidade 

sem ocorrência de desistências ou recusas de resposta por parte dos 

entrevistados, registando-se, unicamente, algumas interrupções durante a 

entrevista à entidade patronal do sujeito _S3_, uma vez que, esta foi realizada na 

chocolataria onde entraram clientes no decorrer da mesma.  

Procuramos conduzir as entrevistas de forma a não inibir a espontaneidade e 

proporcionarmos um clima adequada para que os entrevistados se expressassem 

com naturalidade. Por outro lado, procuramos ainda, que partissem da sua 

experiência pessoal e conduzimo-las a explicitarem as suas interpretações sobre 

a funcionalidade da implementação dos programas de integração 

socioprofissional destes jovens. 

Ao longo das entrevistas teve-se em conta alguns princípios que nos parecem 

relevantes salientar: 

� O entrevistador colocou-se à frente do entrevistado, facilitando a troca de 

olhares e expressões faciais, pedindo sempre que necessário, algumas 

clarificações; 

� O entrevistador manteve-se o mais neutro possível, mostrando interesse pelo 

que o entrevistado dizia, de forma a avaliar a congruência das respostas; 

� Durante a entrevista procurou-se seguir o guião, tendo-se em atenção o 

discurso do entrevistado, a fim de não lhe serem feitas perguntas às quais já 

tinha respondido. 

Posteriormente, procedemos a transcrição literal e contextual das entrevistas para 

análise do seu conteúdo, atendendo ao quadro de referência teórico, aos 

objetivos definidos e às questões já delineadas para o estudo. A transcrição 

obedeceu a um compromisso metodológico, em que produzimos em texto fiel ao 

que foi dito, livre de interjeições e isento de opiniões. 
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VII. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

A análise e discussão dos resultados é um dos procedimentos mais utilizados, 

para nos ajudar a conhecer os valores e atitudes das pessoas a que se dirigi. De 

acordo com Bodgan e Biklen (1994), “a análise de dados é um processo de busca 

e de organização sistemática de transcrição de entrevistas, notas de campo e 

outros materiais, e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou” e 

“envolve o trabalho com os dados, a procura de padrões, descoberta dos aspetos 

importantes e do que deve ser apreendido e a decisão sobre o que vai ser 

transmitido aos outros”. 

Vala (2004), afirma que a finalidade da análise de conteúdo será efetuar 

inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas. Os dados de que dispõe o 

analista encontram-se já dissociados da fonte e das condições gerais em que 

foram produzidos. O analista coloca os dados num novo contexto que constrói 

com base nos objetivos e no objeto da pesquisa. Trata-se da desmontagem de 

um discurso e da produção de um novo discurso através de um processo de 

localização e atribuição de traços de significação, resultado de uma relação 

dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições 

de produção da análise. 

Pretendemos, neste ponto, apresentar os resultados do estudo obtidos nas 

análises de conteúdo das entrevistas que foram aplicadas à nossa amostra. 

Assim, foram analisadas as entrevistas pela seguinte ordem: 

1º - Entrevista ao jovem/adulto com Trissomia 21 inserido no mercado de 

trabalho; 

2º - Entrevista à entidade empregadora. 
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VII.I. Jovem/Adulto com Trissomia 21  

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas 

entrevistas aplicadas aos jovens com Trissomia 21 integrados no mercado de 

trabalho. 

Como foi referido ao longo do trabalho, a formação e orientação profissional deve 

ser um processo, que respeite os interesses e desejos do jovem, que permita o 

desenvolvimento de autonomia pessoal e social, cuja meta desejável seria a 

transição para a vida ativa com sucesso, promovendo a inclusão social, a 

participação e o acesso ao mundo do trabalho e uma vida autónoma e 

independente. Neste sentido, a formação profissional tem como objetivo 

desenvolver qualificações técnicas e sociais nas áreas que correspondam às suas 

expetativas, desenvolvendo processos realistas de escolhas vocacionais, 

baseados nas características e competências de cada jovem, como o intuito de 

potenciar capacidades, de modo a promover a integração profissional e uma 

integração plena na sociedade. 

Neste ponto, pretendemos conhecer, através das entrevistas aplicadas à amostra, 

o interesse e as expetativas destes jovens pelo trabalho que desenvolvem, sendo 

as primeiros resultados apresentados relativos à formação profissional. 

 

Tabela 3 – Formação Profissional 

Formação Profissional Escolha Autónoma 

Sim             Não 

Pratica a Área de Formação 

Sim              Não 

Marcenaria e Auxiliar de 

Limpeza 

Jardinagem 

Empregado/a de Mesa 

Assistente Administrativo 

Servente de Construção Civil 

 

_S1_ 

_S2_ 

_S3_ 

   _S4_ 

_S5_  

 

_S1_ 

_S2_ 

 _S3_ 

 _S4_ 

 _S5_ 

 

Através da tabela de análise de conteúdo das respostas dadas, podemos verificar 

que, apenas um sujeito da amostra não realizou a formação profissional de 

acordo com as suas preferências, mas sim de acordo com as necessidades do 
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mercado de trabalho. Contudo, apenas três sujeitos da amostra, se encontram 

integrados profissionalmente nas áreas de formação profissional, que foram 

realizadas, conjuntamente, nas instituições de apoio e nas empresas onde estão 

inseridos. Todos os sujeitos da amostra referiram, durante as entrevistas, que 

além de terem gostado da formação profissional que frequentaram, aprenderam 

práticas interessantes e importantes para a sua atividade profissional, como refere 

o _S3_ quando colocada a questão sobre o mais importante apreendido na 

formação, à qual respondeu “tirar café, para ficar um bom sabor a café é preciso 

dois cafés e sirvo o café com um sorriso forte e bom”. 

Passemos agora à análise de conteúdo das questões relacionadas com as 

expetativas profissionais. 

 

Tabela 4 – Expetativas Profissionais 

 _S1_ _S2_ _S3_ _S4_ _S5_ 

O trabalho que faz é o que 

estava à espera? 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Pode melhorar nas tarefas 

que tem mais dificuldade? 

 

Sim 

Não tem 

dificuldades. 

 

Sim 

Não tem 

dificuldades. 

 

Sim 

Acha que o seu trabalho é 

bem feito? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

No trabalho espera passar 

para um lugar melhor? 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

Dá-se bem com o seu chefe 

e com os seus colegas? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Quando veio para este 

trabalho correu tudo bem? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Foi uma boa escolha vir 

trabalhar para esta empresa? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Relativamente às tarefas que desenvolvem, inicialmente não correspondiam às 

expetativas de todos os sujeitos da amostra. No entanto, podemos concluir 

através da resposta do _S2_, “não era, mas gosto mais das massagens”, que 

apesar de não corresponder às expetativas iniciais, todos gostam do que fazem. 
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Relativamente às dificuldades sentidas na execução das tarefas, o _S2_ e o _S4_ 

referiram não ter qualquer tipo de dificuldade no seu posto de trabalho, tendo o 

_S4_ acrescentado, “Eu espero é que venha mais trabalho, é o meu objetivo. Não 

posso viver sem o papel”. Ambos, juntamente com o _S5_, afirmaram que 

gostariam de continuar a desempenhar as mesmas funções nos mesmos locais 

de trabalho, no entanto, o _S1_ e o _S3_ gostariam de desempenhar outras 

funções, como por exemplo, “ter o meu bar” afirma o _S3_. Relativamente às 

compensações monetárias pelo trabalho que realizam, podemos concluir que os 

sujeitos da amostra não sabem utilizar nem gerir o seu próprio dinheiro, uma vez 

que, apenas o _S1_ refere não ser o suficiente para pagar as suas contas, como 

a alimentação ou outro tipo de despesas associadas a uma vida independente e 

que precisa da ajuda monetária dos pais. 

Relativamente às aprendizagens no local de trabalho, todos referiram terem 

adquirido competências profissionais nas respetivas empresas, indo de encontro 

à nossa fundamentação teórica, em que defendemos que a aprendizagem não 

pode acontecer apenas na escola, mas também através das experiências de 

trabalho em contexto real. Como relata o _S3_, “já aprendi a fazer alguns doces”, 

o que não fazia parte da sua formação profissional, bem como o _S5_ que 

menciona “(…) a festa (…)”, isto é, ajuda na organização do convívio, entre 

trabalhadores e utentes, proporcionado pela entidade empregadora, já o _S1_ 

conta que aprendeu “(…) números e letras com a professora (…)” da sala onde 

presta apoio.  

Quanto às expetativas futuras referentes ao trabalho que desenvolvem, o _S1_ 

refere que gostaria de trabalhar com crianças mais novas ou na instituição de 

apoio onde realizou a formação profissional, já o _S2_ afirma que “gostava de 

apreender mais para continuar” a desempenhar as mesmas funções, bem como o 

_S4_ e o _S5_, e o _S3_ conta que gostaria de “ter um bar”. Relativamente às 

profissões que gostariam de exercer, estas são bastante diversificadas, 

nomeadamente anestesista, atriz, músico, futebolista, jardineiro, bombeiro e 

professor de música, como refere o _S4_, “se eu aprendesse bem (…) música ia 

ser um grande professor (…). Eu quero ajudar os miúdos (…), ensinar os miúdos”. 

Todos os sujeitos da amostra reconhecem a importância de ter um trabalho para 

obterem a sua independência económica e estarem integrados na sociedade, e 

consideram serem bem aceites e queridos pelas pessoas com que se cruzam. 
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A integração profissional da pessoa com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, etapa decisiva no processo global de reabilitação, constitui um 

meio fundamental para a viabilização da integração social dos mesmos. O 

emprego assume para estes indivíduos uma importância fundamental, não só 

porque o desempenho de uma atividade profissional lhes permite aceder à 

independência económica, como qualquer cidadão, mas essencialmente pelo que 

representa para si, em termos de realização pessoal e humana. 

O exercício profissional dos jovens e adultos com Trissomia 21 deverá ser 

entendido como uma das componentes do processo de (re)inserção social do 

indivíduo, que associado a outras componentes, como a autonomia residencial e 

comunitária, o relacionamento familiar, a adequação do funcionamento pessoal, 

assegurará uma melhor e mais ampla realização pessoal e bem estar do 

individuo. 
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VII. II. Entidade Empregadora 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas 

entrevistas aplicadas às 5 entidades empregadoras dos respetivos jovens e 

adultos com Trissomia 21 que constituem a amostra. Para simplificação do 

tratamento de dados designou-se as entidades empregadoras por E, atribuindo-

lhes um número de 1 a 5 respetivamente. 

Com o objetivo de determinar quais os comportamentos sociais considerados 

necessários para a integração e adaptação ao trabalho dos jovens com Trissomia 

21, iremos proceder à análise de conteúdo das entrevistas.  

Pretendemos compreender o que move os empresários na contratação de jovens 

e adultos com Trissomia 21 e o interesse e reconhecimento pelo trabalho por eles 

desenvolvido, através de uma abordagem à área empresarial, com o objetivo de 

conhecer as políticas de recursos humanos adaptadas pelas mesmas, bem como 

o interesse e a disponibilidade dos empresários em integrar nos quadros das suas 

empresas trabalhadores com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Será 

também uma excelente oportunidade para verificar se, as empresas e respetivos 

gestores, estão devidamente informados sobre as vantagens, os apoios e os 

incentivos, técnicos e financeiros, à contratação de pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais. De nada serve a inclusão no sistema educativo, 

se não se verificar esta inclusão nos restantes contextos da sociedade, sobretudo 

no mercado de trabalho.  

Na opinião das entidades empregadores que constituem a amostra, a melhor 

forma de integração destes jovens e adultos é a inserção em empresas “em que a 

maioria das pessoas são normais (…), provocando uma evolução” afirma a _E1_, 

a divulgação das capacidades junto da comunidade, o tratamento com exigência 

e paridade comparativamente com os restantes colaboradores, aceitando-os, 

responsabilizando-os e acompanhando-os na execução das tarefas pois, como 

refere a _E4_, “é na prática que as coisas, passo a passo, se fazem”, de forma a 

“sentirem-se normais, úteis e que também são iguais” acrescenta a _E1_. 

As principais dificuldades que identificam a colocarem em prática estes projetos 

passam pela sociedade e por certas características psicológicas destes jovens, 

com refere a _E1_, “eles são muito teimosos, um pouco birrentos (…) e demoram 

algum tempo até que a tarefa seja executada (…), é preciso ser uma pessoa 
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paciente a que está a orientar, sendo difícil gerir as funções deles com os 

restantes colaboradores”, uma vez, que estes jovens “não têm desenvoltura para 

fazerem rapidamente um serviço (…) e tempo é dinheiro” acrescenta a _E2_. A 

_E3_ adita ainda a falta de autonomia destes jovens como um custo para a 

empresa, pois “não substituem uma pessoa com o ordenado mínimo (…), em vez 

de uma pessoa autónoma tenho o _S3_ e tenho de ter outra obrigatoriamente, 

porque sozinha não ia conseguir. Vamos tendo uma primeira ajuda do IEFP mas 

não é o suficiente”. Além destes obstáculos temos também as próprias empresas 

por “estarem muito formatadas para os postos de trabalho de determinada forma”, 

afirma a _E4_, e as próprias famílias quando não existe por parte destas um 

apoio e um envolvimento, uma vez que, “quando há o envolvimento das famílias 

está garantido o sucesso” certifica a _E5_. 

Quando questionadas sobre a adequação dos programas de integração 

socioprofissional existentes apenas a _E3_ acha que são apropriados, afirmando 

que “ hoje em dia têm muito mais oportunidades do que tinham há uns anos atrás” 

e que os programas “funcionam muito bem” uma vez que o _S3_ “foi preparado 

para as funções” que exerce na sua empresa. Contudo, na opinião da _E1_, “não 

há estímulos para empregar” e a _E5_ considera que deveria “haver mais 

incentivos para as empresas na contratação destes jovens”. Segundo a _E2_ os 

programas “não são divulgados, ninguém os conhece, na realidade há uma 

grande falta de informação” por parte das instituições junto da comunidade. 

Apesar de a _E4_ não ter “um grande conhecimento sobre os programas que 

existem”, acredita que nas empresas, em que exista o apoio de uma instituição no 

acompanhamento na pós-colocação destes jovens, os programas podem 

funcionar, e que sem esse apoio “perde-se a perspetiva da evolução” destes 

jovens. 

Neste sentido, as entidades empregadoras que constituem a nossa amostra, 

apresentaram as seguintes propostas para o aperfeiçoamento destes processos 

de integração socioprofissional: 

 

Tabela 5 – Propostas para os Programas de Integração Socioprofissional 

 _E1_ _E2_ _E3_ _E4_ _E5_ 

Acompanhamento familiar  x x x x x 
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Divulgação dos programas  x    

Acompanhamento institucional x x x x x 

Incentivos fiscais e financeiros x     

 

Através da tabela de análise de conteúdo das respostas dadas, podemos verificar 

que, todas as entidades empregadoras da nossa amostra destacaram, ao longo 

das entrevistas, o acompanhamento familiar e institucional como fundamental no 

sucesso dos programas de integração socioprofissional.  

É essencial que uma “entidade regule e faça o acompanhamento, porque a 

sociedade não está preparada para os receber” refere a _E1_. Segundo a _E5_, 

“depois de terem um contrato de trabalho a instituição onde eles estavam 

inseridos deixam de os acompanhar”, sendo este acompanhamento necessário 

“nem que fosse uma vez por semana, para saber se a pessoa tem alguma 

dificuldade em especial e se precisa de apoio” no local de trabalho, de forma a 

garantir o sucesso da sua integração na empresa e ajudar também a própria 

empresa nas dificuldades que possam surgir com a integração destes jovens, “é 

importante que, quando acontecer alguma coisa aos pais destes jovens, eles 

tenham um acompanhamento por parte de uma instituição” acrescenta ainda a 

_E5_.  

Aqui, o acompanhamento familiar é igualmente importante, “só com um bom 

envolvimento da família é que o processo de integração pode ser um sucesso” 

afirma a _E5_, “porque se os pais os estimulam e incentivam, eles já vêm com 

bases”, acrescenta a _E2_, o que, de acordo com a _E1_, “acaba por influenciar o 

interesse e o desempenho deles nas funções” que executam, pois “a forma como 

a família os vê deve fazer toda a diferença”.  

Neste sentido, de acordo com a _E3_, “é preciso haver um acompanhamento de 

uma trilogia muito forte, isto é, dos pais, da entidade empregadora e da instituição 

(…), os pais precisam de saber o que é que se passa no trabalho” destes jovens. 

O que não se tem verificado ao longo destes processos de integração no que 

concerne à instituição, uma vez que, “não há acompanhamento por parte da 

instituição desde que termina o estágio”, afirma a _E5_. Segundo a _E3_, “o 

acompanhamento institucional foi muito ausente e teve muitas lacunas” durante o 

estágio, e depois do estágio “a instituição nunca mais me contatou, nem para 

perguntar se eu contratava o _S3_, se eu tinha gostado, ou para me darem o 
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feedback da avaliação realizada tanto cá como lá. A primeira vez que me 

contataram, passado todo este tempo, foi para saber se eu estaria aberta para a 

receber aqui para fazer esta entrevista”, conta a _E3_. A única exceção positiva, a 

nível institucional, é o caso da _E4_, cujo acompanhamento é realizado por uma 

instituição privada, sendo uma mais-valia na inserção deste jovem, uma vez que, 

“sempre que há necessidade de alguma formação para uma função em 

desenvolvimento, a instituição realiza uma formação para as novas tarefas, 

havendo um contato frequente com a empresa e um ponto da situação trimestral”, 

explica a _E4_. 

Algumas das entidades empregadores que constituem a nossa amostra, referem 

ainda, como propostas de aperfeiçoamento destes processos de integração 

socioprofissionais, a divulgação e a exposição do trabalho por eles desenvolvido, 

bem como, incentivos a nível fiscal e financeiro que, segundo a _E1_, “não devem 

ser suficientes, porque se os benefícios fiscais fossem aliciantes, todas as 

empresas teriam uma pessoa com deficiência e iam esforçar-se para integrá-la”. 

Para estas entidades empregadoras, as mais-valias na inserção destes jovens 

nas suas empresas não passam pelos benefícios fiscais, mas sim pela 

responsabilidade social de cada empresa. Segundo a _E3_, “os benefícios fiscais 

não são suficientes, temos uma carga de impostos brutal e a isenção da 

Segurança Social não chega. (…) Para mim os benefícios são todos a nível 

pessoal” afirma. Acrescenta ainda a _E2_, “é o nosso querer, é o nosso gostar, 

porque de resto não há nenhum benefício, é mesmo uma questão de cidadania”, 

indo ao encontro com as afirmações da _E1_, que refere como mais-valias para a 

sua empresa a educação de uma nova geração, “estamos a educar e educar é 

muito complexo, não é só ensinar a ler, não é só ensinar a escrever, é educar 

também para a formação pessoal e social. Aqui, uma nova geração vai crescer de 

outra forma. Se isto acontecesse em todas as escolas, fazia toda a diferença”, 

referindo também como mais-valia “o próprio crescimento dos adultos” ligados à 

empresa, “aprendemos a ser mais humanos”, afirma. Também neste sentido, a 

_E4_ confirma que a mais-valia para a sua empresa passa pela equipa, “pela 

produtividade da equipa e do ambiente que se cria (…), sendo uma mais-valia o 

facto de ter uma pessoa que cria um espírito de grupo, não só no departamento 

onde está, mas em toda a empresa”, como também, “a diversidade de 

competências que eles têm e que outros não têm. Eles podem ter algumas 
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necessidades especiais, mas também têm competências especiais”, declara a 

_E5_.  

Podemos, assim, afirmar que a diversidade dentro de uma empresa é um fator 

positivo no ambiente de trabalho, apesar das dúvidas que possam surgir sobre 

como trabalhar com estes colaboradores, ou por desconhecimento, ou por falta de 

experiência. Ter uma empresa inclusiva é conceder uma oportunidade a pessoas 

que têm capacidade, contribuindo também para consciencialização dos restantes 

colaboradores, bem como da comunidade onde estão inseridas, sobre as reais 

capacidades das pessoas com Trissomia 21. “As empresas têm que ter o seu 

papel ativo na sociedade, não podem simplesmente fazer as alterações no nosso 

mundo e virar costas a outros papéis importantes. A responsabilidade social 

passa pela integração destes jovens, passa pelas melhorias na comunidade onde 

estão inseridas”, afirma a _E5_. 

No entanto, os incentivos fiscais e programas de inserção profissional de pessoas 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais não funcionam de acordo com 

a legislação existente em Portugal. Subsiste uma grande falta de apoios por parte 

das instituições no acompanhamento destes jovens no processo de inserção 

socioprofissional, e por parte do Estado no cumprimento da legislação em vigor 

para o incentivo à contratação dos mesmos e correspondentes benefícios fiscais 

para as respetivas empresas, em que, no maior parte dos casos, são inexistentes 

e/ou morosos no processo de atribuição, como afirma a _E3_, “estas coisas são 

demoradas, eu ando há meses a tratar da papelada e ainda não estou a usufruir 

dos benefícios fiscais”. 

Relativamente à legislação existente em Portugal, nomeadamente o Decreto-Lei 

nº 90/2009, de 12 de Outubro, alterado pela Lei nº 24/2011, de 16 de Junho, que 

refere que “o trabalhador com deficiência ou doença crónica é titular dos mesmos 

direitos e está adstrito aos mesmos deveres dos demais trabalhadores no acesso 

ao emprego, à formação, promoção ou carreira profissionais e às condições de 

trabalho, sem prejuízo das especificidades inerentes à sua situação”, as entidades 

empregadoras que constituem a nossa amostra, designadamente a _E4_ está 

convicta que “a legislação está correta e que tem de ser dessa forma, temos de 

ter o mesmo nível de exigência. A função pode ser distinta, mas o mesmo nível de 

exigência deve ser tido, para os colaboradores, por igual, atendendo às suas 

especificidades. (…) Se deixarmos de ter essa exigência prejudicamos o próprio 
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colaborador e a própria empresa, nenhum deles tira ganhos, a pessoa não se 

sente realizada e a empresa também não. (…) É bom que a empresa mantenha 

este tratamento igual, porque a pessoa sente-se mais motivada”.  

No entanto, as restantes entidades empregadoras acrescentam que “na prática 

não são considerados assim, não são vistos como iguais a qualquer outro 

trabalhador (…), por mais que tentemos a integração completa, há sempre o 

estigma, sabe-se que aquele trabalhador tem aquelas dificuldades e temos de 

fazer um acompanhamento diferente se queremos o seu sucesso”, afirma a _E5_, 

acrescentando ainda que “não é só nestas áreas que as leis não são aplicadas, é 

em todas, até em termos de igualdade entre o homem e a mulher”. Como refere a 

_E1_, “temos muitas empresas no país que nem uma mãe deixam amamentar, 

que uma grávida porque vai a uma consulta é um problema, que um pai que falta 

porque tem um filho doente é despedido… Se temos este tipo de entidade 

patronal na nossa sociedade, como é que depois podemos querer que olhem para 

os deficientes de outra forma? Não é possível. (…) Infelizmente a nossa 

sociedade é assim, há um preconceito muito grande a tudo que não está dentro 

daquela linha. (…) Às vezes para querermos ser iguais temos de ser diferentes, e 

a legislação deveria ser feita de uma forma muito individualizada”. Neste sentido a 

_E3_ e a _E2_ estão simultaneamente de acordo, afirmando, respetivamente, que 

“no nosso país, quem faz as leis não tem o mínimo de conhecimento da realidade, 

são pessoas que estão sentadas numa secretária e que não têm a mínima noção 

das necessidades e das dificuldades que uma pessoa passa”, “pode-se contratar, 

sim, uma pessoa com deficiência, mas adaptada a determinado tipo de trabalho”. 

Na opinião destas entidades empregadoras, é importante a inserção no mercado 

de trabalho para a vida futura destes jovens “de forma a assegurar que terão 

sempre autonomia financeira, sentindo-se iguais a todos os outros, com os 

mesmos direitos, os mesmos deveres e com as mesmas responsabilidades”, 

afirma a _E5_, “promovendo assim a sua autonomia e a prática da gestão 

financeira”, acrescenta a _E1_. Na opinião da _E3_, “se eles têm formação e se 

aprenderam, há que pôr em prática. É importante estimulá-los, porque eles 

gostam de se sentir úteis e é importante o contacto com as pessoas”, “se faltar 

essa componente a pessoa nunca vai ter uma realização total, isto dá-lhes um 

valor pessoal fundamental”, adita a _E4_.  
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Todos estão de acordo que, as experiências positivas podem ser um fator 

favorável à contratação, como afirma a _E4_ “se uma empresa tem uma 

experiência como a nossa, é natural que pense em admitir”. No entanto, nem 

todos concordam que estes jovens são bens aceites na sociedade. Para a _E1_ e 

a _E2_, apesar dos avanços da nossa sociedade ao longo dos últimos anos 

nesse sentido, ainda existe muito preconceito, “por muito que a pessoa diga que 

sim, que os aceita, é mentira. Eu tenho aqui doentes que, para a _S2_ não estar 

presente na sala durante o tratamento, dão a desculpa que não gostam de estar 

expostos, mas o fundo, e conhecendo as pessoas ao longo dos anos, eu sei que, 

na verdade, lhes faz impressão estas pessoas”, declara a _E2_.  

Neste sentido, e com o objetivo de conhecer as atitudes dos respetivos 

empregadores quanto à contratação de jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, foram colocadas as seguintes questões: 
 

Tabela 6 – Influência das DID na Contratação 

 _E1_ _E2_ _E3_ _E4_ _E5_ 

Certas DID são mais aceitáveis 

para a contratação que outras? 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

Contrataria um jovem com 

qualquer tipo de DID? 

 

Não 

 

Não 

 

Talvez 

 

Talvez 

 

Sim 

 

De acordo com as respostas obtidas, podemos afirmar que o tipo de dificuldade 

intelectual e desenvolvimental exerce influência na decisão de contratação por 

parte das empresas, sendo as razões que podem levar à não contratação as mais 

diversificadas, como podemos verificar na próxima tabela: 
 

Tabela 7 – Fundamentos para a Não Contratação 

 _E1_ _E2_ _E3_ _E4_ _E5_ 

Setor da empresa x     

Atitude do público-alvo da empresa   x    

Limitações físicas do local de trabalho x x x   

Dificuldades de adaptação  x x  x x 

Dificuldades de comunicação   x   

Dificuldades de relacionamento social   x x  
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De acordo com as afirmações da _E1_, “para o setor da educação é bastante 

complicado”, nomeadamente na função de vigilância de crianças, não é possível 

contratar uma pessoa com limitações físicas, uma vez que, é uma atividade que 

requer bastante mobilidade e requer que o espaço físico do local de trabalho seja 

apropriado, o que nem sempre é possível para as empresas “criar condições para 

tal”, afirma a _E3_. Aqui, também as capacidades de relacionamento e de 

adaptação são basilares na decisão de contratação por parte das empresas, isto 

porque, “uma dificuldade de relacionamento pode criar nas equipas alguns 

problemas, levando as empresas a ponderar no momento da contratação”, afirma 

a _E4_. Segundo a _E5_, “ se uma pessoa tiver muitas dificuldades de integração 

e de adaptação pode nem sequer adaptar-se ao mercado de trabalho”, 

acreditando que a contratação destes jovens, “acima de tudo, tem a ver com a 

adaptação das competências da pessoa e não com a doença. Há sempre 

trabalhos que se podem adaptar, as empresas é que podem não ter essa 

variedade de funções. Trata-se mais de adaptar as funções a cada pessoa e ver 

do que é que elas são capazes (…) ou conseguem ou não conseguem, 

conseguindo é igual”, tenha ou não dificuldade intelectual e desenvolvimental.  

Relativamente às atitudes do público-alvo da empresa, referidas pela _E2_, esta 

explica que tem clientes que não gostam que a _S2_ esteja presente durante os 

tratamentos, justificando que “não gostam de estar expostos”, como já foi referido, 

e dá como exemplo, uma aluna que teve, cuja “fisionomia não era nada bonita, 

com uma postura muito arcada e que metia um bocadinho de impressão”, refere, 

“mas era uma miúda que tinha muito gosto pelas massagens, e que se destacava 

dos restantes alunos” pelas suas competências. No entanto, acabou por não 

trabalhar na empresa, porque “as pessoas não iriam querer ser tratadas por ela”, 

apesar de, para a entidade empregadora, não fazer qualquer diferença, acabando 

por ser uma decisão da família a sua não contratação.  

Mais uma vez, deparamo-nos com os preconceitos ainda existentes na sociedade 

atual, apesar de todas as políticas de integração social e profissional existentes, 

como entraves à contratação destes jovens, indo contra o ideal de uma sociedade 

justa e solidária, sem barreiras, que garante a igualdade de estatutos, a mesma 

possibilidade de participação social e uma efetiva igualdade de oportunidades, 

que se tem proclamado nos últimos anos. Foi no sentido de contrariar esta 

situação, que a _E1_ decidiu integrar estes jovens na sua empresa, confessando 
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que, “um dos motivos que levou à contratação destas jovens, é para que os 

meninos, desde os três anos, possam crescer com um olhar diferente, porque 

quando forem adultos e tiverem os seus empregos, ao crescerem sem este 

preconceito, vão ver que está ali uma pessoa válida e que é capaz de fazer e de 

trabalhar, e se calhar é por aí que se tem de mudar”. Para a _E2_ foi sobretudo o 

“querer ter alguém como ela” na sua empresa e pela sua simpatia. No caso da 

_E3_, além do jovem ser “esforçado, persistente e muito prestável a todos os 

níveis (…), ter um caso na família foi sem dúvida um fator que levou à sua 

contratação”, sendo para a _E4_ um critério fundamental, para a integração 

destes jovens na empresa, a responsabilidade social da mesma, “ter uma atitude 

de responsabilidade social, de poder integrar”, afirma, e a _E5_ refere a 

adaptação, uma vez que, “o estágio correu bem”. 

Para as entidades empregadoras, os objetivos que consideram mais relevantes 

no processo de integração socioprofissional destes jovens são: 

 

Tabela 8 – Objetivos da Integração Socioprofissional 

 _E1_ _E2_ _E3_ _E4_ _E5_ 

Valorização pessoal x x x x  

Integração na comunidade  x x x  x 

Independência económica     x 

Sentirem-se socialmente úteis x x x x  

 

Além de, “para a empresa ser um acréscimo muito grande, porque aborda 

questões de afetividade que normalmente são deixadas de lado”, refere a _E4_, 

para a _E3_ é um forma de “mostrar às pessoas que, mesmo sendo uma pessoa 

diferente, consegue” desenvolver funções como qualquer outra pessoa. Para a 

_E1_, “o principal objetivo é, precisamente, dentro da diferença sentirmo-nos 

todos iguais”. Neste sentido consideram existir uma forte ligação entre o sucesso 

da integração no mercado de trabalho e a aceitação social destes jovens, uma 

vez que, estando a trabalhar, estes jovens têm mais visibilidade e, 

consequentemente, serão mais aceites pela sociedade, refere a _E2_. “As 

pessoas começam a conhecer e ao lidar pessoalmente, há uma maior aceitação, 

ficam com uma ideia completamente diferente deste tipo de limitações e de 
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deficiências, desmistifica”, acrescenta a _E3_. Na opinião da _E4_, é fundamental 

para a integração social destes jovens a aceitação no mercado de trabalho, de 

forma a obterem “através da realização profissional a realização pessoal”, porque 

“se eles estiverem bem a nível familiar e da comunidade local, isso também se 

reflete no trabalho”, afirma a _E5_. Segundo a _E1_, “se o jovem estiver bem 

integrado no seu emprego, é meio caminho andado para que na sociedade 

também se reflita, porque ganha autonomia, ganha responsabilidade, e torna-se 

capaz de fazer outro tipo de tarefas na sociedade”, enquanto que, “se estiver 

isolado numa instituição, não tem contacto com o mundo real”. 

Sendo a família apontada, ao longo das respetivas entrevistas, como um fator 

fundamental para o sucesso dos programas de integração socioprofissional, 

vamos agora analisar o grau de participação das mesmas ao longo de todo este 

processo de inserção. Quando questionadas as entidades empregadoras 

relativamente ao tipo de articulação com as famílias em todo este processo, 

maioritariamente, referem uma articulação pontual, quando necessário, mas 

bastante eficaz, com a exceção da _E1_ que afirma que, “não são de forma 

nenhuma presentes” nem interessados, e nunca “telefonam a perguntar se está 

tudo bem ou se é preciso alguma coisa”, o que acaba por refletir, uma enorme 

falta de interesse e de motivação, no desempenho profissional da jovem inserida 

na sua empresa. Para a _E4_, “se a família se desligar as coisas dificilmente 

correm bem, e são nas pequenas grandes coisas que se a família não está 

envolvida dificulta muito”. Neste sentido, a _E3_ assegura que, “se não fosse o 

relacionamento aberto” com a família, “por parte da instituição não saberiam de 

nada” do que se passa no local de trabalho destes jovens, e os pais precisam de 

saber para poderem fazer um acompanhamento eficaz. 

É igualmente importante conhecer as mudanças adotadas pelas empresas para o 

desenvolvimento dos programas de inserção profissional dos jovens com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Para a _E2_ as alterações 

passaram pelo tempo e disponibilidade, isto porque, “há utentes que não estão 

tão à vontade com a _S2_ e passo-os para a tarde”, explica. Para a _E1_, “a 

única alteração é que quem fazia a tarefa deixou de a fazer porque agora tem 

uma ajuda”, enquanto que a _E4_, refere que não houve nenhuma adaptação 

especial, apenas “coisas mínimas, a nível do mecanismo de trabalho”, adaptando 

a função para ser exercida de uma forma diferente. No sentido de promover o 
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projeto de integração profissional destes jovens, junto dos restantes 

colaboradores, a _E5_ apenas lhes apresentou o projeto e destacou, inicialmente, 

uma pessoa com mais responsabilidade e atenção, para fazer um 

acompanhamento inicial deste jovem, e a _E4_, publicitou e informou os restantes 

colaboradores da empresa, através do site interno, da contratação do _S4_, não 

tendo sido necessário a utilização de nenhum tipo de recursos por parte das 

entidades empregadores, nem realizadas alterações na empresa para o 

desenvolvimento destes projetos.  

Para que a integração profissional destes jovens nas respetivas empresas seja 

um sucesso, é igualmente importante a colaboração dos restantes funcionários 

nos processos de inserção, de forma a assegurar um eficaz acompanhamento por 

parte da empresa. Neste sentido, por parte das entidades empregadoras _E1_, 

_E2_ e _E3_, é realizado um acompanhamento diário e frequente, sendo 

aplicadas “instruções de minuto a minuto”, como refere a _E3_, ou nos casos da 

_E4_ e da _E5_, um acompanhamento pontual por parte dos colaboradores mais 

próximos destes jovens, nos respetivos locais de trabalho, “nas pequenas 

dificuldades que possam sentir”, explica a _E4_. Para a _E5_, esta colaboração 

dos restantes funcionários, “não foi nenhum esforço nem físico nem especial”, 

porque “eles não trabalham mais que o _S5_, o _S5_ é que trabalha muitas vezes 

mais do que eles”, esclarece. Desta forma, com a exceção da _E1_ que afirma 

que a _S1_ tem pouca autonomia estando “sempre à espera de ordens e 

diretrizes”, as restantes entidades empregadoras caracterizam estes 

colaboradores, em termos de autonomia, como bastante autónomos, quer no 

exercício das funções, como refere a _E5_, “comparado com outros 

trabalhadores, podemos considerar que é um trabalhador completamente 

autónomo”, quer no seu dia-a-dia, como nos esclarece a _E4_ “ele faz a sua 

gestão, utiliza todos os meios de transporte, joga no Euromilhões e não se 

esquece da sua agenda para nada”, e a _E3_ considera o _S3_ “uma pessoa 

super autónoma”, uma vez que, “faz a sua higiene pessoal, vai e vem sozinho de 

comboio e de metro, utiliza o computador, o telemóvel e o Facebook”. 

Consideram, também, que estes jovens têm um bom ritmo de trabalho, 

concentrados nas tarefas que realizam, “acompanhando perfeitamente os outros”, 

afirma a _E5_. No entanto, mais uma vez, a _E1_ expõe uma experiência 

completamente diferente, afirmando que a _S1_ é “muito lenta e com paragens” 
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sendo necessário “às vezes ir chamá-la para fazer a tarefa”. Acrescenta também 

que, “ela não tem tido uma grande evolução ao longo do tempo, resiste muito e 

parece não gostar das tarefas que faz”, tendo mais facilidade na execução de 

“tarefas de linguagem muito simples e direta e que não implicam tanta capacidade 

de raciocínio”, sendo bastante difícil, no trabalho com esta jovem, a comunicação. 

Segundo a entidade empregadora, “ela vive noutro mundo, isola-se muito”, e 

afirma que, “se ela não estivesse aqui, seria muito difícil integrá-la noutra 

empresa”. De acordo com a _E1_, tal deve-se ao fato de a _S1_ não ter o 

envolvimento e o apoio da família, necessário para o sucesso do processo de 

integração socioprofissional, de forma a estimular e a incentivar a jovem na 

realização das atividades profissionais. Analisadas todas as questões colocadas à 

respetiva entidade empregadora, referentes ao desempenho profissional da _S1_, 

todas revelam a falta de interesse, motivação, autonomia, ritmo e competências 

no seu desempenho profissional. 

Ao contrário da _E1_, as restantes entidades empregadoras revelam grandes 

evoluções observadas ao longo do tempo, nos sujeitos integrados nas respetivas 

empresas, nomeadamente evoluções a nível social, como refere a _E2_, 

explicando que, “se fosse há uma ano atrás ela não falaria da maneira que falou 

nem o tempo que falou, porque ela era muito fechada”. Apesar de por vezes ainda 

se verificar alguma falta de iniciativa, a _E2_ apenas aponta como dificuldades da 

jovem integrada na sua empresa “o habituar da rotina e a memorização”, 

afirmando que, “ela tem facilidade em fazer tudo, desde que seja bem explicado”. 

Também a _E3_ aponta a evolução social, afirmando que o _S3_, “evoluiu no à-

vontade com as pessoas, com os clientes e tem sempre uma resposta na ponta 

da língua” e que a nível profissional desempenha eficazmente todas as tarefas 

“servindo às mesas como ninguém”, sendo a falta de maturidade a única 

dificuldade apontada no trabalho com este jovem, explicando que o _S1_ “tem 

uma mentalidade de uma criança de dez anos”. Para a _E4_, “a evolução tem 

sido muito grande, em termos pessoais e profissionais”, apontando como 

facilidades na execução de tarefas, “tudo o que seja registo a nível do Excel, 

orgânica e estrutura da empresa”, certificando que, “não há dificuldades especiais 

para além do que é gerir uma equipa, não tendo dificuldades diferentes com ele 

do que teria com outro colaborador”. Segundo a _E5_, o jovem integrado na sua 

empresa “tem facilidade em todas as tarefas” inerentes à sua profissão, sendo a 
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única dificuldade, “por vezes, compreender o que ele diz”. Apesar de haver certas 

funções que ele não desempenha, como conduzir, a _E5_ explica que “há mais 

pessoas na empresa que não conduzem, portanto ele tem limitações que outros 

também têm, não tendo nenhuma limitação em especial”.  

Neste sentido, todas as entidades empregadoras que constituem a nossa 

amostra, avaliam de forma muito positiva toda a experiência de integração 

socioprofissional destes jovens nas respetivas empresas, como refere a _E1_, 

“são experiências muito boas que nos enriquecem bastante” e do ponto de vista 

empresarial, “é uma mais-valia para as equipas” acrescenta a _E4_, sendo um 

“sucesso e um orgulho para todo o executivo”, afirma a _E5_. Apontam, também, 

como fatores de sucesso o envolvimento das instituições, quando os há, como é o 

caso da _E4_ que afirma “ser um fator determinante para o sucesso (…) a 

preparação e o acompanhamento que continua a ter” por parte da instituição, bem 

como, o acompanhamento familiar, “o envolvimento da família pode fazer toda a 

diferença”, afirma a _E1_. Aqui, também a relação pessoal com os colegas e com 

as hierarquias é igualmente importante para o sucesso destes processos, “as 

relações que estabelecem com todas as pessoas é de fato um dos contributos 

para a empresa”, afirma a _E4_, acrescentando a _E5_ que, o fato de serem 

“alegres, disponíveis, sociáveis e conseguirem cativar qualquer pessoa que os 

rodeie, é sem dúvida um fator de sucesso”. 

Desta forma, podemos concluir, através da opinião da _E1_, que “se 

conseguirmos passar para as famílias, as crianças” e a comunidade a mensagem 

de inclusão social e profissional, através destes processos de integração 

socioprofissional, “vale a pena, por muito trabalho que” possa estar associado a 

estes projetos. 

As questões do trabalho na área da dificuldade intelectual e desenvolvimental são 

amplas, complexas e polémicas, tanto ao nível social, como ao nível institucional, 

familiar e pessoal. No entanto, é preciso enfrentá-las. 

Segundo, Beyer et al. (2004), todos os intervenientes no processo de formação 

profissional, estágio e situação de emprego, devem conhecer as características e 

as necessidades de cada jovem integrado, devendo individualizar o apoio 

prestado, ajustando-o às necessidades específicas. 
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Conclusão  

 

Um dia perguntaram a Freud qual a receita para se ser feliz, esperando com 

certeza ouvir uma resposta complexa. No entanto, Freud respondeu de forma 

lapidar: amar e trabalhar. 

Desde então, estes conceitos sofreram alterações significativas. Este estudo não 

se fundamentou sobre o amor, mas sim sobre o trabalho, mais especificamente, 

sobre a empregabilidades de jovens e adultos com Trissomia 21. 

Para isso, recolhemos dados, avaliamos experiências, analisámos fatores de 

sucesso, tentamos perceber atitudes e percecionámos opiniões para podermos 

concluir, de que forma é feita a integração socioprofissional destes jovens. 

Concluir um trabalho, qualquer que seja a sua natureza, é sempre o momento de 

refletir sobre o mesmo, enquadrá-lo nas correntes predominantes e fomentar a 

linha de atuação. O presente estudo subordinou-se à temática da 

empregabilidade de jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, nomeadamente, com Trissomia 21, como o objetivo de 

conhecer e analisar as dificuldades de integração socioprofissional destes jovens 

no mundo laboral, partindo da questão inicial: Qual o contributo da sociedade para 

a empregabilidade dos jovens e adultos com Trissomia 21?  

O nosso trabalho de pesquisa bibliográfica foi definido por quatro objetivos, 

descrever as características dos jovens e adultos com Trissomia 21, evidenciando 

as suas capacidades para a efetiva inserção no mercado de trabalho; perceber as 

atitudes face à dificuldade intelectual e desenvolvimental por parte da entidade 

empregadora; compreender o processo de transição para a vida ativa dos jovens 

e adultos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e o respetivo 

processo de orientação e formação profissional; e identificar e definir os apoios e 

incentivos à contração de jovens e adultos com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais que facilitem a sua integração socioprofissional, os quais 

serviram de linha condutora para a elaboração de um conjunto de questões que 

serviram de base às entrevistas realizadas aos jovens com Trissomia 21 inseridos 

no mercado de trabalho e às respetivas entidades empregadoras. 

As entrevistas tinham como objetivo conhecer o interesse dos jovens pelo 

trabalho que desenvolvem e as suas expectativas, bem como, junto dos 

empregadores, compreender o que move os empresários na contratação destes 
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jovens e o interesse e reconhecimento pelo trabalho por eles desenvolvido, 

permitindo detetar as principais dificuldades na implementação dos processos de 

integração socioprofissional. 

Com a emergência de novos valores sociais e a renovação das políticas sobre os 

direitos do cidadão com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, a 

preocupação com o seu futuro deixa de ser apenas das famílias e das escolas e 

passa a ser de toda a sociedade, na qual o setor empresarial é reflexo evidente. A 

integração profissional da pessoa com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais constitui um meio fundamental para a viabilização da 

integração social dos mesmos. O emprego assume para estes indivíduos uma 

importância fundamental, não só porque o desempenho de uma atividade 

profissional lhes permite aceder à independência económica, mas essencialmente 

pelo que representa para si, em termos de realização pessoal. 

Os políticos, docentes, famílias e sociedade em geral, conscientes que a 

integração socioprofissional não é acessível a uma grande parte da população, 

começam a questionar o papel das entidades empregadoras na integração social 

e profissional, que muitas famílias parecem necessitar reivindicar. Torna-se 

urgente abrir portas a uma sociedade que conduzirá à promoção da integração 

socioprofissional destes jovens e adultos. O exercício profissional destes jovens 

deverá ser entendido como uma das componentes do processo de (re)inserção 

social do indivíduo, que associado a outras componentes, como a autonomia 

residencial e comunitária, o relacionamento familiar, a adequação do 

funcionamento pessoal, assegurará uma melhor e mais ampla realização pessoal 

e bem estar do individuo. 

A empregabilidade, o espírito empresarial, a adaptabilidade e a igualdade de 

oportunidades, assenta no entendimento de que o conceito de integração 

profissional deverá refletir uma perspetiva dinâmica e abrangente de todas as 

dimensões que estruturam os percursos pessoais das pessoas com dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, em que o objetivo último é criar as condições 

necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos nestas últimas décadas na promoção 

da inserção profissional deste indivíduos e das evoluções já sentidas, o problema 

continua a subsistir, o ponto de embate e o choque brutal continua a acontecer 

precisamente à saída da escola e na procura de uma independência económica e 
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profissional, para a maioria da população e particularmente para a população com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

De nada serve a inclusão no sistema educativo, se não se verificar esta inclusão 

nos restantes contextos da sociedade, sobretudo no mercado de trabalho. Neste 

sentido, a escola assume uma responsabilidade acrescida quer na transmissão 

dos saberes indispensáveis ao desenvolvimento global do indivíduo, quer na 

reabilitação e no encaminhamento do jovem para cursos de formação profissional 

e inserção na vida ativa. Em teoria, os jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais beneficiam das mesmas escolhas educativas que os seus 

colegas mas, na prática, os programas educativos e de formação nem sempre 

correspondem aos seus interesses e necessidades, apenas lhes são oferecidos 

programas orientados para o bem-estar ou para o trabalho mal renumerado, 

colocando-os numa situação de desvantagem face ao mercado de trabalho. 

Tornar os programas educacionais mais relevantes e adaptados poderá ser uma 

solução para vários problemas, incluindo aqueles com que se confrontam na fase 

de transição. 

Os jovens e adultos com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais têm tanta 

capacidade de trabalho como outra pessoa qualquer desde que as funções 

atribuídas sejam adequadas ao seu perfil e capacidades. De acordo com os 

dados do IEFP, aproximadamente 8,2% da população portuguesa tem algum tipo 

de deficiência ou incapacidade. Destas, apenas 28,7% de homens e 24,1% de 

mulheres têm uma atividade profissional. Existem ainda muitos preconceitos 

sobre as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que é 

necessário ultrapassar. Está nas mãos dos empresários e responsáveis de 

recursos humanos, abrirem as portas das suas empresas para que as pessoas 

com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais possam mostrar o seu valor, 

talento e capacidades, sendo de extrema importância as atitudes que se 

constroem com base na experiência direta, revelando-se como as mais preditoras 

do comportamento. A adaptação social do indivíduo e o seu relacionamento com 

os outros em contexto de trabalho, são fatores importantes para o sucesso no 

local de trabalho. 

Quando uma empresa decide contratar pessoas com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais deve, antes de mais, começar por elaborar uma descrição de 

funções de forma a determinar as tarefas que é necessário desempenhar no 
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âmbito de certas atividades. Deve ter-se presente que as pessoas com 

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais mantêm muitas capacidades ativas 

que são compatíveis com diversos tipos de funções. Desta forma, torna-se mais 

fácil perceber quais são as competências adequadas ao desempenho de 

determinada função. Por exemplo, se uma pessoa com paraplegia tiver que 

desempenhar maioritariamente as suas tarefas recorrendo à utilização do 

computador, não há qualquer razão para que esta pessoa não tenha a mesma 

produtividade de outras pessoas sem limitações motoras. Os únicos requisitos 

para que esta pessoa possa trabalhar numa empresa relacionam-se com o meio 

ambiente, sendo necessário que o edifício seja acessível e eventualmente que 

tenha uma casa de banho adaptada. 

Muitas vezes surgem dúvidas sobre como lidar com as dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais, por desconhecimento, ou por falta de experiência no contacto 

diário com estas pessoas. A diversidade dentro de uma empresa é um fator 

positivo no ambiente de trabalho. Ter uma empresa inclusiva é conceder uma 

oportunidade a pessoas que têm capacidade, contribuindo também para 

consciencialização dos restantes colaboradores sobre as capacidades das 

pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. A política de recursos 

humanos das empresas deve definir a abertura à diversidade e reconhecer esta 

área como estratégica. Se este compromisso for assumido pelos gestores de topo 

e estes se envolverem neste processo, reconhecendo a importância da integração 

das pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, as práticas ao 

nível da gestão de recursos humanos serão mais eficientes. 

Na empresa, surge-nos em primeiro lugar, o empresário. Atualmente, é 

impensável estruturar respostas de encaminhamento e acompanhamento, sem 

ouvir os empresários e saber quais as prioridades que assumem quando 

preconizam uma contratação, e nem sempre as prioridades dos empresários 

correspondem às expetativas traçadas num quadro puramente técnico. 

Sendo vital para a determinação das possibilidades de emprego, a postura do 

empresário pode, por si só, não ser suficiente para assegurar o sucesso da 

integração. A mudança de atitudes é um dos principais fatores que contribuem 

para a contratação e faz-se pela multiplicação de experiências de sucesso. 

Muito se tem falado sobre as ações de sensibilização com o intuito de promover a 

mudança de atitudes, contudo, tem-se verificado que mais importante que 
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qualquer ação é o efeito multiplicador das experiências positivas. Não existem 

dúvidas que quando os empregadores e funcionários estão satisfeitos com os 

resultados, eles melhor que ninguém, promovem a pessoa com dificuldade 

intelectual e desenvolvimental. Pode-se mesmo afirmar, que o conceito de 

integração é mais conseguido quando é o empresário e o funcionário a passar a 

informação, desinteressadamente, encorajando os seus pares a iniciar estas 

experiências e a criar oportunidades de emprego para estas pessoas. 

Importa agora referir, a necessidade de continuar a analisar esta temática, 

explorando novos aspetos, abordando a atitude dos empregadores face à 

integração socioprofissional de outros tipos de dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais. Recomenda-se que haja uma melhoria da realidade que 

observámos, que as entidades competentes e responsáveis pela avaliação de 

competências considerem a pessoa com dificuldade intelectual e 

desenvolvimental como ser igual quanto aos objetivos gerais a tingir, e não se 

confunda a diferença inerente à dificuldade intelectual e desenvolvimental, com 

outras faltas de capacidade, nem que as suas limitações sirvam de desculpa para 

a exclusão do sistema de trocas sociais, fora do qual a sociedade lhes nega o 

direito à participação total na vida comunitária. 

Para concluir, podemos afirmar que, apesar do longo caminho já percorrido, a 

sociedade atual, ainda não se encontra completamente preparada para a 

integração socioprofissional de todos os cidadãos, com ou sem dificuldades 

intelectuais e desenvolvimentais, da mesma forma equitativa, ficando estes 

privados de uma vida social e profissional, autónoma e independente. Resta-nos 

ter esperança e acreditar na teoria de Rosseau “os homens são maus – uma 

experiência triste e contínua dispensa de provas, no entanto, o homem é 

naturalmente bom”. Nós nascemos livres, iguais e naturalmente bons, no entanto, 

a sociabilização corrompe essa condição. Se caminharmos para uma sociedade 

preocupada cada vez mais com a inclusão, com os valores cívicos, morais, éticos 

e com a igualdade entre os homens, talvez se consiga maior justiça, a teoria se 

transforme em prática e se cumpra objetivamente os ideais, não passando estes 

de uma mera Utopia e façanha política. 
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