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Sobre a iniciativa
Awareness4Change
O Awareness4Change junta 6 organizações de 4 países Europeus (Alemanha,
Portugal, Reino Unido e Roménia), que procuram investigar o que a sociedade
civil pode fazer para melhorar as atitudes em relação às pessoas com deficiência
e como os departamentos de Recursos Humanos das organizações podem ser
incentivados a ter uma postura de inclusão em relação às pessoas com deficiência.
Todos os parceiros pretendem combater o preconceito associado à deficiência e
promover o conhecimento sobre diversidade, direitos humanos e inclusão.
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São grupos-alvo da iniciativa as empresas, profissionais de recursos humanos,
técnicos de apoio ao emprego, sociedade civil e pessoas com deficiência, para
diagnosticar a situação relativa à empregabilidade das pessoas com deficiência,
e incentivar a melhoria das interações cotidianas e uma maior sensibilização
pública sobre a deficiência.

Os objetivos são:
•

Aumentar o conhecimento e aceitação das pessoas com deficiência.

•

Compreender as atitudes no contexto da deficiência, através da opinião dos
departamentos de recursos humanos em diferentes organizações.

•

Entender as perceções e experiências atuais das pessoas com deficiência sobre
as atitudes da sociedade civil no que lhes diz respeito.

•

Lançar uma campanha transnacional para incentivar o público europeu a pensar
em como as pessoas com deficiência podem ser incluídas.

•

Melhorar as experiências das pessoas com deficiência ao participar das áreas
da vida cotidiana, como transporte, serviços públicos, serviços de saúde etc.

•

Para atingir os objetivos propostos, a parceria desenvolverá
três produtos:
Produto
Intellectual Output 1

Relatório de análise de preconceitos e atitudes dos
empregadores relativamente à empregabilidade de
pessoas com deficiência [“Relatório Europeu sobre as
atitudes face à deficiência no emprego”].

Produto
Intellectual Output 2

Relatório sobre as perceções e narrativas das pessoas
com deficiência relativamente a atitudes da sociedade.

Produto
Intellectual Output 3

Curso de formação e sensibilização para empregadores,
departamentos de recursos humanos e profissionais de
apoio a pessoas com deficiência, focado nas barreiras
atitudinais e atitudes negativas.

9

IO 1 - Análise de
preconceitos e atitudes
dos empregadores
relativamente à
empregabilidade de
pessoas com deficiência

3

3

I n t e l l e c t u al Ou tp u t 1

IO1 - Análise de preconceitos e atitudes dos
empregadores relativamente à empregabilidade
de pessoas com deficiênciaência
Neste documento, a parceria vai apresentar os resultados por país no
que diz respeito à investigação feita. O IO1 (Intellectual Output número
1) - Relatório Europeu sobre as atitudes face à deficiência no emprego
foi desenhado para perceber as atitudes e preconceitos associados às
pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Em primeiro lugar, cada parceiro desenvolveu uma pesquisa documental para
análise dos dados alemães, ingleses, portugueses e romenos quanto ao número
de pessoas empregadas e desempregadas com algum tipo de deficiência.
Procedeu-se também à análise da legislação em vigor relativamente à
empregabilidade e inclusão das pessoas com deficiência em contexto normal
de trabalho, em cada um dos países.
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Um dos pontos-chave deste produto foi a criação de um questionário online
destinado a empregadores e serviços de recursos humanos. Para tal, cada parceiro,
ou o conjunto de parceiros nos casos de Portugal e da Roménia, realizaram uma
pesquisa sobre ferramentas de análise do preconceito e estereótipo, de forma a
substanciar o questionário a ser apresentado às empresas.
Merseyside Expanding Horizons (MEH) ficou responsável por agregar todas as
informações obtidas pelos parceiros e desenvolver um questionário online para
ser aplicado transnacionalmente a empregadores e profissionais de recursos
humanos das empresas, no sentido de perceber a visão que estes têm sobre a
deficiência. Os resultados deste questionário, explicados nas páginas seguintes,
ajudam a compreender as atitudes das empresas e empregadores relativamente
às pessoas com deficiência e a alterar essas atitudes através da criação de
instrumentos de sensibilização especificos.
Neste primeiro produto, a Aproximar, como co-líder, preparou uma campanha
de sensibilização (breve vídeo) para disseminar os resultados obtidos com a
aplicação dos questionários. O vídeo resume a informação sobre as atitudes dos
empregadores e pretende ser uma ‘chamada de atenção’ para as necessidades
dos empregadores na contratação de pessoas com deficiência e nas formas mais
eficazes de as incluir no mercado de trabalho. De uma forma global, pretende-se
que esta iniciativa seja uma nova estratégia para sensibilizar para o potencial das
pessoas com deficiência no trabalho. Para esta etapa de desenvolvimento do
produto, cada parceiro levou a cabo uma revisão de literatura sobre campanhas
de sensibilização no seu país para que o vídeo seja o mais inovador possível.
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1. Deficiência e Trabalho

Alemanha
Na Alemanha, a deficiência é avaliada e atestada por entidades públicas
quando esta é requerida. Se a deficiência for verificada, podem ser solicitadas
compensações para as desvantagens trazidas pela mesma. A extensão das
compensações, para essas desvantagens, resulta do tipo e severidade da
deficiência, que é medido de 0-100 além de questões adicionais que podem
ser tidas em conta. Os valores que se apresentam de seguida dizem respeito
a pessoas com classificação de deficiência entre 50-100 correspondentes a
deficiências mais severas.
•

Em 2017 existiam cerca de 3.8 milhões de pessoas com deficiências severas,
com idades compreendidas entre os 15 e os 65 anos, a residir na Alemanha. 49%
das pessoas com deficiência severa dos 15 aos 65 anos estavam empregadas
(valor que para a população geral era de 78%). Relativamente à taxa de
desemprego, 4.2% das pessoas com deficiência severa dos 15 aos 65 anos
estavam desempregadas (enquanto que na população geral a taxa era de 3,8%).

•

Em 2017, existiam 164,631 empregadores na Alemanha que eram obrigados a
empregar pessoas com deficiência.

•

Desses empregadores, 122,413 empregavam pessoas com deficiência severa
e 42,218 dos empregadores não empregavam pessoas com esse tipo de
deficiência.
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•

A taxa de emprego (em proporção de pessoas com deficiência severa nas
empresas) era em média 4,6% (empregadores privados 4,1% e empregadores
públicos 6,5).

•

Na Alemanha, a maior parte das pessoas com deficiência severa trabalha em
estruturas de emprego protegido, que são organizações vocacionadas para
a formação e emprego de pessoas com deficiência. Ter acesso ao mercado
de trabalho normal é particularmente difícil para pessoas com problemas de
aprendizagem ou doença mental.

Portugal
O emprego é a melhor forma de promover a inclusão e melhorar a qualidade
de vida para as pessoas com deficiência. Contudo, para uma pessoa com
deficiência, o acesso ao mercado de trabalho é difícil e limitado, já que a
maioria das pessoas com deficiência não tem experiência laboral ou apenas
apresentam experiências de trabalho ocasionais.

As estatísticas da década de 2009-2019 em Portugal
revelam que:
•

O número de pessoas com deficiência desempregadas registadas nos centros
de emprego aumentou para 41% enquanto que as inscrições da população em
geral diminuíram para 38%.

•

Os pedidos das pessoas com deficiência para medidas especificas e gerais de
apoio ao emprego quase duplicaram de 17103 em 2009 para 32 452 em 2018.

•

Em 2018, do total de pessoas registadas nos centros de emprego 3,58% (12
135) tinham uma deficiência, enquanto que em 2009, apenas 1,98% das pessoas
desempregadas apresentava uma deficiência.

•

Quando é considerado o período entre 2012 e 2018, verificou-se um pequeno
aumento (+2%) na taxa de desemprego, registando-se, contudo, em 2018 uma
redução de 6% de pessoas com deficiência desempregadas registadas. De
facto, 13% das pessoas com deficiência inscritas nos centros de emprego foram
encaminhadas para emprego em 2018.
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Pessoas que apresentam deficiência severa, mas que têm capacidade para
trabalhar, têm taxas mais baixas de empregabilidade do que pessoas com
deficiências leves ou moderadas (35,6%). Das 12,135 (números de 2018) pessoas
com deficiência desempregadas, 54,14 % eram homens e 45,86% mulheres. No
que à idade diz respeito, 12,76% eram pessoas jovens com menos de 25 anos e
85,24% eram adultos com mais de 25 anos. Na sua maioria (81,30%) estavam à
procura de uma nova oportunidade e 18,70% procuravam um primeiro emprego.

•

A nível geográfico, as inscrições das pessoas com deficiência em centros de
emprego, o maior número encontra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo35.68% e na região Norte - 31.87%; seguindo-se o centro - 21.24%; Alentejo 6.87% e Algarve - 4.33%.

•

Ao nível da qualificação das pessoas com deficiência em 2018, 10,12%
apresentavam uma qualificação inferior ao ensino básico; 17,22% concluíram
o ensino básico, 18,05% concluíram a 5º e a 6º anos; 26,34% possuíam o 7º,
8º e 9º anos de escolaridade; 22,51% tinham o ensino secundário e 5,77% com
qualificações do ensino superior.

•

A percentagem de pessoas com deficiência que trabalham em empresas com
mais de 10 trabalhadores é menor de 1%, apesar do número de pessoas nestas
empresas ter vindo a aumentar nos últimos anos. Existe um maio número de
mulheres (51.68%) do que homens (48.32%), com grande incidência de pessoas
com qualificações superiores e a trabalhar em áreas como indústria (22%),
serviços de saúde e sociais (19%) e em atividades comerciais (14%).

•

No sector público, o número de pessoas com deficiência que trabalham
nesse sector aumentou 43% entre 2012 - 2018, alcançando um rácio de 2.58%
no número de trabalhadores com deficiência no sector em 2018. Apesar de
residual, o maior aumento registou-se na administração central. Assim como no
sector privado, também no sector público existe um maior número de mulheres
com deficiência empregadas com exceção dos serviços de administração local.
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Roménia
Na Roménia, o número total de pessoas com deficiência é de 839.632, dos
quais 771.993 são adultos1. Desses adultos com deficiência, 50,06% têm
idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos.
Apesar do Plano Operacional da Estratégia Nacional “Sociedade sem barreiras
para pessoas com deficiência” de 2016 - 2020 incluir medidas especificas para
“monitorização da empregabilidade das pessoas com deficiência no sector
público”, não existe informação clara e relevante sobre a mesma.
Relativamente às estatísticas referentes à empregabilidade de pessoas com
deficiência na Roménia, existe uma lacuna de informação, porque a Autoridade
Nacional para Pessoas com Deficiência (NAPD em inglês) não recolhe informação no
que diz respeito ao emprego, apenas informação referente ao número de pessoas,
tipos de deficiência, a sua distribuição por regiões, pessoas institucionalizadas/
desinstitucionalizadas, etc. As últimas estatísticas apresentadas pela NAPD sobre
o emprego, são de 31 de dezembro de 2017, tendo como principais fontes: o
Departamento Geral de Segurança Social e Proteção Infantil a nível nacional e a
nível local no caso dos distritos de Bucareste.
Nessa altura, a situação era a que
se apresenta seguidamente: total de
pessoas com deficiência empregadas
- 33,882, as quais apresentavam os
seguintes tipos de deficiência:

Tipul dizabilității

Nr. de adulți

Fisica

9,029

Somática

14,129

Auditiva

3,508

Visual

2,702

Intelectual

867

Psicossocial

1,171

Associada

1,774

HIV / SIDA

514

Doenças Raras

171

Surdez-Cegueira

17

1 Informação de acordo com o ultimo relatório estatístico, publicado em Dezembro de 2019 pelo NAPD - http://anpd.gov.ro/web/
wp-content/uploads/2019/12/ANPD-Buletin-statistic-trim-III-2019.pdf
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Paralelamente, em 2017, o Governo publicou uma legislação (‘portaria de
emergência’ nº 60 de 4 de agosto), para ajustar e complementar a Lei nº 448/2006
relativa à Proteção e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência que
levou a alterações no regime de proteção, e para o declínio do número de pessoas
com deficiência empregadas.
A referida portaria veio descartar a possibilidade dos empregadores comprarem
em unidades de emprego protegidas, com o aumento da contribuição social, se
não empregarem 4% de pessoas com deficiência, indo o valor a pagar de 50% a
100% do salário mínimo bruto multiplicado pelo número de vagas de trabalho que
deviam ser ocupadas por pessoas com deficiência.
Apesar das unidades de emprego protegido terem um papel importante na
ocupação das pessoas com deficiência mais difíceis de contratar, este tipo de
unidades desapareceu do mercado após a adoção da portaria que alterou a
Lei 448/2006, referente à proteção e promoção dos direitos das pessoas com
deficiência. Assim, após a ‘portaria de emergência’ e à data de 20/12/2019, das 740
unidades de emprego protegido com resposta a 2000 pessoas com deficiência,
apenas 31 foram autorizadas a continuar a trabalhar.
As estatísticas recentes, de acordo com a
informação da Agência Nacional da Administração
Fiscal, apenas 30,271 pessoas com deficiência
estavam

empregadas

a

31/01/2019,

o

que

significa uma percentagem de 7.25% menor do
que a média Europeia de 52-54%:

6,472

em instituições
públicas

24,444

no sistema privado

26,675

a tempo inteiro

4,617

a part-time

INFO
O relatório nacional de 2019 - “Empregabilidade das pessoas com deficiência –
uma resposta para a falta de mão-de-obra” da associação PRO-Pact do distrito
Iasi demonstra que existe um fenómeno singular na Roménia: neste momento
nenhuma instituição recolhe dados e informações sobre a empregabilidade das
pessoas com deficiência – nem a NAPD, nem a Agência Nacional de Emprego,
nem a inspeção laboral. Pode ser encontrada alguma informação através da
Agência Nacional da Administração Fiscal, mas apenas através de pedido.
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Reino Unido
No Reino Unido, o número de pessoas com deficiência (com idades entre
os 16 e 64 anos) era de 7.9 milhões em Julho-Setembro de 2019, os quais
representam 19% da população em idade ativa. No último ano, 2019, o
número de pessoas com deficiência empregadas era de mais de 4.2. milhões;
verificando-se um aumento desde 2013, em que o número de pessoas com
deficiência empregada era de aproximadamente 2.9 milhões2.
Entre Julho e Setembro de 2013 e Julho e Setembro de 2019, a taxa de emprego
das pessoas com deficiência apresenta um hiato de 5.6 pontos percentuais. Esta
situação deveu-se ao facto de a taxa de emprego das pessoas com deficiência
ter vindo a aumentar de forma mais rápida do que a taxa de emprego das pessoas
sem deficiência. No ano de 2019 entre Julho e Setembro, o intervalo reduziu-se
em 1.6 pontos percentuais.
Em 2019, o número de pessoas com deficiência que eram economicamente
inativas (sem emprego e sem procurar ativamente trabalho) foi de 43%, onde
o valor correspondente em pessoas sem deficiência foi de 15,0%. O valor alto
de inatividade económica, juntamente com uma valores altos de desemprego
explicam porque as pessoas com deficiência têm uma taxa de emprego baixa.
As pessoas com deficiência têm uma taxa de emprego de 28,6% menor que a das
pessoas sem deficiência. Essa diferença é geralmente designada de ‘diferencial
no emprego por incapacidade’ (‘disability employment gap’).
O ‘diferencial no emprego por incapacidade’ é a diferença entre a taxa de emprego
de pessoas com deficiência e a taxa de emprego das pessoas sem deficiência.
Entre Janeiro e Março de 2020, a taxa de emprego das pessoas com deficiência
era de 53,8% e a taxa para pessoas sem deficiência era de 82,4%, o que significa
que a diferença apresentada era de 28,6%.

Office for National Statistic - Disability and Employment, UK: 2019. Resultados de emprego para adultos com deficiência, com análise
por idade, sexo, tipo de deficiência, país e padrões de trabalho usando dados da Pesquisa da Força de Trabalho (LFS) e Pesquisa Anual
da População (APS).

2
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A taxa de desemprego para as pessoas com deficiência era de 6,7% entre Julho e
Setembro de 2019; comparada a uma taxa de desemprego de 3,7% nas pessoas
sem deficiência.
Entre Julho e Setembro de 2019, havia 2,4 milhões de mulheres com deficiência
a trabalhar, apresentando uma taxa de emprego de 52,4%. Durante o mesmo
período, havia 1,9 milhões de homens com deficiência no trabalho, com uma taxa
de emprego de 54,3%. As mulheres com deficiência têm uma taxa de emprego
ligeiramente mais baixa que os homens, apesar de uma proporção maior de
mulheres com deficiência no mercado de trabalho. Isto ocorre porque há mais
mulheres em idade ativa com deficiência do que homens.
No Reino Unido, as pessoas com deficiência apresentam taxas de emprego mais
baixas do que aquelas sem deficiência. A maior taxa de emprego para um grupo
com uma condição de saúde estava 16% abaixo do valor equivalente para adultos
em idade ativa sem deficiência.
A taxa de emprego muda de acordo com o número de condições de saúde
que estas pessoas podem ter. As pessoas com múltiplos problemas de saúde
apresentaram taxas mais baixas de emprego do que aquelas com uma única
condição de saúde. As pessoas com uma única condição de saúde apresentavam
uma taxa de emprego de 63%, mas esse número caiu para 25% nas pessoas com
cinco ou mais condições de saúde.
As pessoas com deficiência com comprometimento ao nível do sistema músculoesquelético estão entre os grupos de comprometimento mais comuns, com
taxas de emprego acima da média em comparação com toda a população com
deficiência. A taxa de emprego para pessoas com incapacidade nas pernas ou
nos pés é mais alta 59,8%, seguida de pessoas com incapacidade nas costas ou
pescoço em 59,0% e com incapacidades nos braços ou mãos em 57,2%.

3

Oficiul pentru Statistică Națională - Studiul anual al populației
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A taxa de emprego para pessoas com deficiência com dificuldades de
aprendizagem graves ou específicas apresentam a menor taxa de qualquer grupo
com deficiência (17,6%). As pessoas com doença mental ou outros distúrbios
nervosos detiveram a segunda menor taxa de emprego (28,5%). Sendo estas
significativamente menores que todas as outras condições, com exceção da
epilepsia (34,2%).
A taxa de emprego para pessoas com depressão, problemas nervosos ou ansiedade
é semelhante (51,8%) à taxa de emprego para a população com deficiência no
total (52,3%).
Em relação ao tipo de cargo ocupado, as pessoas com deficiência são menos
propensas a terem posições como gestores, diretores ou posições seniores, ou
serem efetivamente empregadas em ocupações profissionais. 25,7% das pessoas
com deficiência empregadas ocupavam esses cargos em comparação com
os 32,3% das pessoas sem deficiência. As pessoas com deficiência eram mais
propensas a ocupar cargos elementares em 12,6%, em comparação com 10,2%
das pessoas sem deficiência.
Tanto o setor público como o privado apresentam números semelhantes de
trabalhadores (14% e 13%, respetivamente) que declararam ter uma deficiência
(conforme definido pela Lei da Igualdade de 2010). Mas as proporções diferem
quando se analisa mais atentamente as ocupações do sector público mais
comuns. O número de pessoas que reportam uma deficiência é menor em
cargos altamente qualificados (médicos, professores e polícias). Por outro lado,
as ocupações menos qualificadas, como funcionários das limpezas, empregados
domésticos, vigilantes nas escolas e supervisores em part-time, apresentam um
número acima da média de pessoas com deficiência.
Em relação ao preconceito que as pessoas com deficiência experienciam, o
relatório de Perceção da Deficiência (‘Disability Perception Gap’) mostra que o
público estereotipa as pessoas com deficiência em todos os aspetos das suas
vidas diárias, incluindo na extensão de cuidados que as pessoas com deficiência
precisam e quão produtivas são.
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A lacuna relativa às perceções e atitudes negativas entre as pessoas com deficiência
e as pessoas sem deficiência triplicou nos últimos 20 anos. Em detalhe3:
•

1 em cada 3 pessoas com deficiência sente que ainda existe muito preconceito
por se ter deficiência.

•

1 em cada 3 pessoas veem as pessoas com deficiência como sendo menos
produtivas do que as não-deficientes.

•

Em 2000, 37% das pessoas com deficiência e 34% das pessoas sem deficiência
sentiram que havia muito preconceito em relação à deficiência. A diferença
triplicou até 2017, com 32% das pessoas com deficiência e 22% das pessoas sem
deficiência a sentir que há muito preconceito contra as pessoas com deficiência.

4

Scope - Relatório de Perceção da Deficiência (‘Disability Perception Gap’) (2018)
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2. Legislação sobre
pessoas com deficiência
e emprego
Alemanha
Os empregadores recebem subsídios para o empregar pessoas com deficiência
física e sensorial, no sentido de garantir que os locais de trabalho estejam
equipados de acordo com as necessidades dessas pessoas. As informações
sobre subsídios têm vindo a ser divulgadas nos últimos anos através do
aumento da atividade das organizações governamentais. Novos modelos
de trabalho, como a formação a tempo parcial, também se estão a tornar
mais conhecidos. Os encargos especiais com um funcionário com deficiência
severa são compensados financeiramente.
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Os empregadores têm a obrigação de empregar pessoas com deficiência,
caso contrário, devem proceder a pagamentos que são utilizados em medidas
governamentais de aumento do emprego das pessoas com deficiência.
Existem várias leis na Alemanha que visam aumentar a taxa de emprego das pessoas
com deficiência, como a obrigação de empregar, a obrigação de prestar assistência
e a obrigação de oferecer igualdade de oportunidades. As pessoas com deficiência
também têm direito a compensações por desvantagem, como proteção especial
contra o despedimento, mais licenças, condições especiais por contratar novos
colaboradores e redução de horas extras. Contudo, estes são vistos como uma
sobrecarga por alguns empregadores.

Obrigações dos empregadores pela lei nacional:
•

Obrigação de empregar 5% colaboradores com deficiência para empresas com
20 ou mais funcionários (§154 SGB IX)

•

Proporção adequada de pessoas com deficiência severa que são particularmente
afetadas (§155 SGB IX)

•

Obrigação do empregador de notificar a Agência de Emprego de funcionários
com deficiência severa (§163 SGB IX)

•

O empregador deve verificar se as vagas de recrutamento podem ser
preenchidas com pessoas com deficiências severas (§164 SGB IX)

•

Pessoas com deficiência severa têm direito ao emprego:

•

Tendo em conta as suas competências e conhecimentos

•

formação profissional

•

Local de trabalho favorável e acessível a pessoas com deficiência (§164 SGB XI)

•

O empregador deve envolver representantes das pessoas com deficiência
severa e o os serviços de integração em caso de problemas ou doença
prolongada (a partir de 6 semanas) (§165 SGB XI).
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Obrigações dos empregadores:
•

Dever de cuidado

•

Os empregadores devem disponibilizar locais de trabalho adequados para as
pessoas com deficiência. Isso pode ser feito com suporte técnico ou pessoal,
podendo inclusivamente solicitar subsídios para o efeito.

•

Obrigação de igualdade

Representação de pessoas com deficiência severa
Cada empresa que empregue cinco colaboradores com deficiência severa deve ter
um representante nomeado, da confiança dos colaboradores. Os representantes
deste grupo de colaboradores com deficiência estão envolvidos no recrutamento
de novos colaboradores, participando nas entrevistas. O representante aconselha
o empregador sobre como melhorar a situação ao nível da inclusão da empresa.

Contrato de integração
Empresas com mais de 5 funcionários com deficiência devem levar a cabo um
contrato de integração com o representante do grupo de colaboradores com
deficiência. O contrato descreve como a empresa pretende contratar mais
funcionários com deficiência severa, e como as pessoas com estas deficiências
podem ser apoiadas.
•

Licença adicional - Pessoas com deficiências severas têm mais uma semana
de férias.

•

Horas Extras - Pessoas com deficiência não precisam trabalhar horas extras.
Num emprego de período completo, os empregadores devem permitir que os
colaboradores (a pedido deles) trabalhem no máximo 48 horas por semana.

•

Proteção especial contra o despedimento - A rescisão de um contrato de
trabalho com uma pessoa com deficiência deve ser aprovada por escritório
público de integração (BEM (Gestão de Integração da Empresa).
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Quando existem novas vagas na empresa, o empregador deve verificar se essa
vaga pode ser ocupada por pessoas com deficiência.

Gestão de Integração da Empresa (‘BEM’)
Todas as empresas são obrigadas a oferecer uma entrevista a um colaborador se
ele estiver em licença médica por mais de seis semanas. Esta entrevista deve ser
realizada com o objetivo de permitir que o funcionário retorne com sucesso à vida
profissional. Esta entrevista segue padrões que estão estabelecidos por lei.
Todos os deveres e direitos descritos são matéria de execução perante o tribunal
do trabalho, o qual pode ser requerido gratuitamente pelos colaboradores. O
tribunal do trabalho oferece consultoria jurídica gratuita, e pode aplicar multas
de até 10.000€ às empresas.
Se uma empresa emprega menos de 5% de pessoas com uma deficiência severa,
deve pagar uma taxa obrigatória; por cada lugar desocupado e mês, pode pagar
entre 105 € e 290 €.
Existe apoio financeiro para a empresa se as pessoas com deficiência forem
contratadas pela primeira vez, assim como, empregos recém-criados para
pessoas com deficiência são subsidiados no equipamento necessário para prover
as adaptações razoáveis.
Existem escritórios de integração em todo o país, sendo estes estruturas
governamentais para monitorizar a conformidade com os regulamentos legais da
empregabilidade de pessoas com deficiência e para procederem aos pagamentos
de subsídios pela colocação de pessoas com deficiência. Estas organizações
disponibilizam também apoio técnicos aos trabalhadores com deficiência.
O governo financia ainda centros de assistência técnica e aconselhamento.
Pessoas com deficiência motoras podem solicitar uma assistência ao trabalho
que cuida dos dossiês processuais; estas pessoas têm também apoios para a sua
mobilidade (transporte, aquisição de carta de condução, conversão de veículo
adaptado) para se poderem deslocar ao local de trabalho.
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Paralelamente, as empresas serão reembolsadas pelos custos reduzidos de
desempenho e assistência aos colaboradores com deficiência, se os houver.
Esses benefícios são verificados pelos serviços de integração, que analisam
também se as pessoas com deficiência não conseguem realizar o seu trabalho,
e disponibiliza-lhes serviços de reabilitação profissional, podendo esta assumir
várias formas:
•

Apoio para tornar os locais de trabalho adequados e acessíveis a pessoas com
deficiência ou transferência para um novo local de trabalho dentro da empresa.

•

Consultoria

•

Apoio para encontrar um novo emprego

•

Formação numa nova profissão

•

Assessoria em novas profissões

•

Subsídio sobre o salário

•

Projetar o local de trabalho para pessoas com deficiência

•

Locais de trabalho protegidos nas empresas para pessoas com deficiência

Os jovens com deficiências graves têm direito legal ao
apoio profissional, podendo ser oferecido de diferentes
formas:
•

Formação profissional acompanhada por um profissional de integração

•

Formação profissional numa instituição

•

Suporte através de formação na empresa

•

Apoio na procura de emprego, orientação profissional e estágios de longa duração
nas empresas

•

Locais de trabalho protegidos em oficinas destinadas ao trabalho de pessoas com
deficiência.
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Portugal
Em Portugal, existem medidas específicas para proteger e desenvolver o
emprego das pessoas com deficiência, nomeadamente: políticas de apoio
à reabilitação (medidas específicas e medidas gerais); legislação contra a
discriminação em razão de deficiência; medidas para apoiar a integração no
mercado normal de trabalho e prémios de mérito para os empregadores.
Portugal introduziu no quadro legal em 2001 a lei que vem estabelecer o
sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, com um grau de
incapacidade funcional igual ou superior a 60%, em todos os serviços e órgãos da
administração central, regional autónoma e local (Lei 29 / 2001, de 3 de Fevereiro).
Em 2004, a nova versão da lei da reabilitação e participação das Pessoas com
Deficiência (Lei 38/2004, de 18 de Agosto), implementou condições de igualdade
de oportunidades para pessoas com deficiência promovendo a sua participação
social, acesso à educação e emprego, acesso a serviços de apoio e promoção
da acessibilidade, constituindo a base legal para todos os regulamentos e ações
criados para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência.
Dentro das ações apresentadas neste documento para melhorar a qualidade
de vida das pessoas com deficiência, foram especificadas as medidas gerais
e específicas de empregabilidade, sendo regulamentadas no Decreto-Lei nº
290/2009, de 12 de outubro; que produziu o Programa de Emprego e Apoio à
Qualificação de Pessoas com Deficiência e implementou o apoio técnico e
financeiro do IEFP.

As medidas específicas para apoiar o emprego de pessoas
com deficiência são as seguintes:
•

Suporte à integração, manutenção e reintegração no mercado de trabalho;

•

Informação, avaliação e orientação para qualificação e emprego;

•

Monitorização pós-colocação;

•

Apoio financeiro;

•

Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas;
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•

Emprego Apoiado;

•

Marca para Empregadores Inclusivos;

•

Financiamento para apoiar a compra, adaptação ou reparo de produtos de suporte.

As medidas gerais são:
•

Contrato de trabalho (programa de apoio à inclusão de pessoas vulneráveis);

•

Estágios profissionais (com aumento no apoio no caso de estagiários com deficiência);

•

Cota de 5% de vagas na administração pública para pessoas com deficiência.

Ao analisar os dados sobre as medidas específicas e medidas gerais de apoio
ao emprego, evidencia que no número total de pessoas apoiadas por essas
medidas (38 408) 84% recorreram a medidas específicas e 16% a medidas gerais
de emprego. Apesar do aumento de pessoas apoiadas por medidas gerais (+ 1%) e
específicas (+ 19%), isso é muito superior em comparação às medidas específicas.
Recentemente, foi criada a Lei nº 4/2019, de 10 de janeiro, que estabelece o sistema
de cotas de emprego para pessoas com deficiência, com grau de incapacidade
igual ou superior a 60% no setor privado. Define que empresas de médio porte
com 75 funcionários ou mais devem admitir trabalhadores com deficiência, em
um número não inferior a 1% do total de trabalhadores, e grandes empresas
devem admitir trabalhadores com deficiência, em um número não inferior a 2% do
pessoal ao seu serviço. Os empregadores têm quatro a cinco anos como período
de transição de aplicação da lei.
A legislação dá às empresas a responsabilidade de adaptar os empregos ao
contratar trabalhadores com limitações funcionais, para isso, o empregador deve
recorrer ao Instituto Nacional de Reabilitação (INR) e ao Instituto de Emprego
e Formação Profissional (IEFP), que indicarão e fornecerão o suporte técnico
necessário. No entanto, é possível às empresas não seguirem a lei se enviarem
uma solicitação à Autoridade para Condições de Trabalho (ACT) e ficarem isentas
da aplicação desta lei, fazendo prova emitida pelo INR, com a colaboração dos
serviços do IEFP. IP, da impossibilidade da sua efetiva aplicação no respetivo
local de trabalho ou de um número insuficiente de candidatos com deficiência
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registados nos serviços de emprego que respondam aos requisitos necessários
para o preenchimento das vagas de trabalho.
Se empresas e organizações privadas, com as características definidas na lei, não
apresentarem no seu relatório anual (relatório único) a percentagem de 1% a 2%
de funcionários com deficiência, isso será considerado um crime grave. Nestes
casos, são aplicadas sanções financeiras.
No caso em que empresas e organizações não realizem um processo de
recrutamento e seleção adequado às necessidades dos candidatos com deficiência,
este constitui uma ofensa menor, porém, se for uma infração recorrente, será
aplicada uma sanção acessória de privação do direito de participar em concursos
públicos por um período até dois anos, nos termos do artigo 562 do Código do
Trabalho.
Por lei, é possível que as empresas e organizações, públicas e privadas, tenham
benefícios adicionais na contratação de pessoas com deficiência, como:
•

Apoio financeiro;

•

Medida Contrato-Emprego;

•

Contrato de Trabalho Apoiado no Mercado Aberto;

•

Desconto na Taxa Social Única;

•

Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas;

•

Isenção de pagamento da taxa social única para o primeiro emprego e desempregados
de longa duração;

•

Marca empregadores inclusivos;

•

Promoção da imagem pública da empresa;

•

Melhoria do clima organizacional, criatividade e produtividade;

•

Promoção da diversidade e contribuição para o desenvolvimento sustentável da
empresa.

Em relação à discriminação, em 2006 foi publicada a Lei 46/2006, de 28 de
agosto, que proíbe a discriminação contra pessoas com deficiência no acesso ao
emprego e em todos os contextos da vida, enfatizando a necessidade de garantir
“adaptações razoáveis” nos vários contextos da vida das pessoas com deficiência.
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Roménia
Na Roménia, existem 2 categorias de legislação:
•

Legislação específica, que se refere diretamente às pessoas com deficiência

•

Legislação que regula diferentes campos, mas que possui disposições
específicas em relação às pessoas com deficiência.

a) Lei n. 448/2006 de 06 de dezembro de 2006, relativa à Proteção e Promoção
dos Direitos das Pessoas com Deficiência - esta lei regula os direitos e obrigações
das pessoas com deficiência concedidos para fins da sua integração e inclusão
social. A lei tem um caráter complexo, compreendendo disposições sobre vários
aspetos, incluindo um capítulo dedicado à orientação, formação profissional,
ocupação e emprego.
b) Decisão do Governo n.º 655/2016, de 14 de setembro de 2016, que aprova
a Estratégia Nacional “Uma sociedade sem barreiras para as pessoas com
deficiência” 2016 - 2020 e o respetivo Plano Operacional.
A estratégia tem um capítulo “Emprego”, com o objetivo geral: “Garantir o acesso
das pessoas com deficiência a um ambiente de trabalho aberto, inclusivo e
acessível, tanto no setor público quanto no setor privado, garantindo o acesso
efetivo a serviços de apoio para aumentar a empregabilidade destas pessoas no
mercado de trabalho”.
c) O.G. n. 68/2003 dos serviços sociais, aprovado pela Lei nº. 515/2003, com as
modificações e conclusões subsequentes, estabelece as medidas de proteção
social especial para crianças, respetivamente adultos com deficiência:
•

instalações sociais - (subsídios, isenções de impostos e taxas, meios de
transporte, etc.) para saúde e recuperação, educação, alojamento, cultura,
desporto e turismo, transporte, emprego, pagamento do assistente pessoal;

•

serviços sociais - atividades organizadas “para responder às necessidades
sociais, individuais, familiares ou de grupo, a fim de prevenir e superar situações
de dificuldade, vulnerabilidade ou dependência.
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d) Lei nº 76, de 16 de janeiro de 2002, decreta o sistema de seguro-desemprego e
do estímulo ao emprego.
e) Lei nº 219, de 23 de julho de 2015, da Economia Social.
De acordo com esta legislação, existem dois tipos de apoio para a empregabilidade
de pessoas com deficiência:
A. Apoio a pessoas com deficiência que desejam trabalhar;
B. Apoio a empregadores que empregam pessoas com deficiência.

A.
Qualquer pessoa com deficiência que queira integrar ou reintegrar o mercado de
trabalho tem acesso livre à avaliação e orientação profissional, independentemente
da idade, tipo e grau de deficiência. A pessoa com deficiência participa ativamente
no processo de avaliação e orientação profissional, tem acesso à informação e à
escolha da atividade profissional, de acordo com as suas vontades e aptidões.
As pessoas com necessidades especiais têm o direito de beneficiar de todas as
condições para escolher e exercer a sua profissão e ocupação, adquirir e manter
um emprego, bem como promover a sua carreira.
As pessoas com deficiência têm o direito a trabalhar e receber o subsídio mensal,
o orçamento complementar e o subsídio de assistente pessoal.
Não existe uma disposição legal no sentido para que uma pessoa com uma
deficiência severa, e com um assistente pessoal, perca o seu grau de incapacidade
ao tornar-se empregado. Ser classificado como deficiente não tem nada a ver
com a capacidade de trabalho.
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As pessoas com deficiência que procuram emprego ou estão empregadas têm os
seguintes direitos:
•

cursos de formação vocacional;

•

adaptação razoável ao local de trabalho;

•

aconselhamento durante o período anterior e durante o emprego, bem como
em período experimental, por um consultor especializado em mediação no
trabalho;

•

um período de estágio, remunerado, de pelo menos 45 dias úteis;

•

um aviso pago, de pelo menos 30 dias úteis, concedido no término do contrato
de trabalho individual por iniciativa do empregador por motivos não atribuíveis
à pessoa empregada;

•

a possibilidade de trabalhar menos de 8 horas por dia, de acordo com a lei, pela
apresentação de recomendação da comissão de avaliação a esse respeito.

Financiamento dos direitos previstos acima para pessoas com deficiência que
procuram emprego - são apoiados pelo orçamento de desemprego, de acordo
com a lei.
O código fiscal apresenta algumas isenções para os seguintes contribuintes pessoas com incapacidades graves ou acentuadas estão isentas do pagamento
de imposto sobre o rendimento obtido por: atividades independentes, realizadas
individualmente e/ou em uma forma de associação; receitas de direitos de
propriedade intelectual; salários e similares a salários; pensões; atividades
agrícolas, silvicultura e piscicultura, realizadas individualmente e/ou sob forma
de associação sem personalidade jurídica.
No projeto “Facilitar a inserção no mercado de trabalho das pessoas com
deficiência”, implementado pela Autoridade Nacional para Pessoas com Deficiência
(NAPD) em parceria com a Agência Nacional de Emprego, e co-financiado pelo
Programa Operacional de Capital Humano ( POCU) - Eixo prioritário 3 - Empregos
para todos - é concedido um voucher, a pedido das pessoas com deficiência que
beneficiam de medidas ativas de emprego, registadas na agência de empregos do
distrito ou no município de Bucareste. Este voucher é para ser utilizado na compra
de produtos de assistência, recomendados pelo médico especialista, estando
os materiais disponíveis na Lista de tecnologias de assistência e dispositivos de
acesso prioritário para emprego. A duração deste projeto é de 3 anos (2019-2022).
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B.
As unidades protegidas autorizadas beneficiam dos seguintes
direitos:
a) isenção do pagamento das taxas de autorização e reautorização para instalação;
b) isenção do pagamento do imposto sobre os rendimentos das empresas, desde que
pelo menos 75% do fundo obtido por isenção seja reinvestido para reestruturação
ou aquisição de equipamento tecnológico, maquinaria, equipamento de trabalho e/
ou acessórios / adaptação de locais de trabalho protegidos.

Outros empregadores:
Os empregadores que têm funcionários com deficiência beneficiam de vários benefícios
fiscais. As seguintes despesas são dedutíveis no cálculo do lucro tributável: as despesas
incorridas para adaptar o local de trabalho, adquirir o equipamento usado no processo de
produção pela pessoa com deficiência, transportar as pessoas com deficiência de casa para
o local de trabalho, para o transporte de matérias-primas e produtos acabados de e para a
casa da pessoa com deficiência, colaboradores em teletrabalho.
As despesas específicas de formação e orientação profissional são dedutíveis do orçamento
do subsidio de desemprego (valor pago mensalmente pelas organizações como um seguro
para a situação de desemprego, similar à prestação por trabalhador à segurança social no
caso português) que o empregador paga ao orçamento do estado.
Paralelamente, as organizações que, em relação ao número de funcionários, cumpram a sua
obrigação, de acordo com a lei, de empregar pessoas com deficiência, bem como organizações
que não são obrigadas por lei a empregar, mas empregam pessoas com deficiência, podem
receber por um período de um ano o valor do salário mínimo, mensalmente, por cada
pessoa com deficiência empregada, desde que o empregador mantenha essa pessoa com
deficiência por pelo menos 2 anos.
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Além disso, os empregadores que estabeleçam um contrato de duração indeterminada com
pessoas com deficiência estão isentos do pagamento do subsidio de desemprego e recebem
mensalmente, por 1,5 anos, valores diferentes, dependendo do nível de escolaridade da
pessoa com deficiência, sendo estes:
a) 1 salário mínimo bruto no país, para as pessoas com habilitações que vão até ao
ensino secundário e profissional;

b) 1,2 salário mínimo bruto no país, para pessoas com habilitações do ensino
secundário ou educação pós-secundária;

c) 1,5 salário mínimo bruto no país, para pessoas com qualificações superiores.

Empresas sociais de inserção4:
a) Podem ser financiadas por entidades públicas e/ou privadas, nacionais ou
internacionais, de acordo com as normas legais aplicáveis a cada uma das categorias de
onde partem das fontes de financiamento e beneficiam gratuitamente da emissão da
marca social e inscrição no Registo de Empresas Sociais.
b) As empresas de inserção social podem receber aconselhamento gratuito sobre
criação e/ou desenvolvimento de negócios, através de departamentos especializados
no nível das agências de emprego, e podem beneficiar de instalações das autoridades
da administração pública local, respetivamente:
c) alocação de espaços e/ou terrenos em domínio público das unidades / subdivisões
territoriais administrativas, em conformidade com o disposto na Lei da administração
pública local n. 215/2001, republicada, com as modificações e conclusões subsequentes,
com o objetivo de desenvolver as atividades para as quais a marca social foi concedida;
d) apoio, na promoção dos produtos realizados e/ou fornecidos, aos serviços ou
trabalhos realizados na comunidade, bem como na identificação de alguns mercados
dos mesmos;
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e) apoio na promoção do turismo e das suas atividades, capitalizando o património
histórico e cultural local;
f) outras facilidades e isenções de impostos concedidos pelas autoridades da
administração pública local, de acordo com a lei.

Reino Unido
Em 2009, o Reino Unido ratificou a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas
com deficiência. A Lei Única da Igualdade (The single equality act) entrou em
vigor em Outubro de 2010, reunindo diferentes leis anti-discriminação em uma, no
sentido de proibir a discriminação direta e indireta por incapacidade no emprego
e no recrutamento. A discriminação direta por incapacidade ocorre quando um
empregador trata uma pessoa com deficiência de maneira menos favorável por
ter uma deficiência. A discriminação indireta por deficiência ocorre quando um
empregador aplica uma política, critério ou prática que tem o efeito de colocar
uma pessoa com deficiência em desvantagem em comparação com as pessoas
sem deficiência. A discriminação indireta pode ser lícita se for demonstrado ser
um meio proporcional de alcançar um objetivo legítimo.
A discriminação decorrente da deficiência ocorre quando um empregador trata
uma pessoa desfavoravelmente por questões inerentes à sua deficiência. Difere
da discriminação direta, pois o tratamento adverso deve-se a algo resultante
da deficiência, não da própria deficiência. Neste caso, e de forma distinta da
discriminação indireta, a pessoa não precisa demonstrar que o empregador
aplicou uma medida que coloca (ou colocaria) as pessoas com determinada
deficiência em situação de desvantagem. É suficiente expor que foram tratados
desfavoravelmente por causa de uma questão decorrente da sua deficiência. A
discriminação resultante da deficiência pode ser lícita se for demonstrado ser
um meio proporcional para alcançar um objetivo legítimo. A lei também proíbe os
empregadores de assediar ou vitimizar as pessoas com deficiência.
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Adaptações Razoáveis
Como parte da Lei da Igualdade de 2010 (Equality Act), os empregadores devem
criar adaptações razoáveis para apoiar os candidatos a emprego e colaboradores
com deficiência. Conforme as orientações do Departamento de Trabalho e
Pensões (DWP –Department for Work and Pensions):
Significando que são garantidas às pessoas com deficiência ferramentas para
superar quaisquer desvantagens substanciais que possam ter e permitir-lhes
progredir na carreira.
O DWP publicou orientações sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência
e pessoas com problemas de saúde. Em que diz:

•

Os custos para a promoção de adaptações razoáveis para acomodar colaboradores
com deficiência são geralmente baixos.

•

Os benefícios de manter um colaborador experiente e qualificado que desenvolveu
uma deficiência são geralmente maiores do que recrutar e treinar novos funcionários.

•

Apresentam-se de forma não exaustiva exemplos de adaptações razoáveis incluídos
nas orientações na página gov.uk:
•

Fazer alterações no padrão de trabalho de uma pessoa com deficiência.
Permita que aqueles que estiveram fora do mercado de trabalho regressem
de forma faseada.

•

Conceber que as tarefas sejam realizadas de diferentes formas, como permitir
que alguém com um transtorno e/ou ansiedade social tenha a sua própria mesa
ou permitir que alguém em cadeira de rodas trabalhe no piso térreo.

•

Promover a formação ou mentoria. O que inclui formação para colaboradores
sem deficiência sobre como serem mais inclusivos com as pessoas com algum
tipo de deficiência.

•

Empregar um profissional de suporte para ajudar um colaborador com
deficiência ou organizar um colega para o apoiar em determinadas tarefas.

•

Fazer alterações nas instalações, como instalar uma rampa para pessoas com
mobilidade reduzida ou um alarme de incêndio audiovisual para uma pessoa
surda.
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Garantir que as informações sejam disponibilizadas em formatos acessíveis,
por exemplo, em braille ou em áudio.

•

Modificar ou adquirir equipamentos, como teclados especiais para pessoas
com artrite.

•

Alterar o processo de recrutamento. Modifique os procedimentos para testes
ou avaliações para garantir que não prejudiquem as pessoas com deficiências
específicas.

•

Dar mais tempo durante os testes/dinâmicas de seleção.

O financiamento de acesso ao trabalho pode ser aplicado na realização das
adaptações razoáveis, tendo a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos
disponibilizado exemplos de adaptações razoáveis na prática.
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3. Resultados sobre as atitudes
dos Empregadores e Serviços
de Recursos Humanos

3.1 Metodologia para implementar e disseminar o 		
questionário
A metodologia para a implementação da pesquisa é resultado do trabalho de equipa
dentro da parceria Europeia Awareness4Change. Os objetivos da investigação são::
•

Identificar as atuais tendências europeias no que diz respeito a atitudes em
relação à deficiência, especificamente nos contextos de emprego na Alemanha,
Portugal, Romênia e Reino Unido.

•

Conhecer os preconceitos e as perceções dos profissionais de recursos
humanos e empregadores no recrutamento e apoio a pessoas com deficiência
no local de trabalho.

O enviesamento de “desejabilidade social” é um tipo de preconceito que motiva os
respondentes da pesquisa a comportar-se de uma maneira vista como favorável
pelos outros, por exemplo, em coerência com visões socialmente aceitáveis. Esta
foi uma consideração importante para a parceria no desenvolvimento da pesquisa,
pois era necessário tentar evitar que isso acontecesse.
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Para reduzir o enviesamento referido, a investigação foi estruturada usando
questionários indiretos ou estruturados (perguntas que são propositadamente
desenhadas para aferir sentimentos mais profundos das pessoas sobre um tópico,
fazendo as perguntas de maneira indireta), uma técnica sugerida na literatura
como uma forma eficaz na redução do enviesamento nas respostas.
O questionário consiste em 19 perguntas de escolha múltipla e 1 pergunta aberta.
Para maximizar o anonimato, não é pedida nenhuma informação pessoal sobre o
respondente ou o empregador.
A primeira pergunta teve como objetivo perceber o tipo de empresa em que o
entrevistado trabalhava:
•

Microempresa (1-9 pessoas)

•

Pequenas e médias empresas (10-250)

•

Grandes empresas (+250)

As duas perguntas seguintes concentram-se no setor em que a empresa trabalha
e se têm experiências anteriores no recrutamento de pessoas com deficiência. As
restantes perguntas foram desenhadas no sentido de compreender as perceções
e preconceitos relacionados com o recrutamento e apoio a colaboradores com
deficiência (desafios e preocupações percebidos no recrutamento e retenção
dos mesmos). Na pergunta final, foi pedido aos respondentes que dessem três
sugestões para superar os desafios identificados e ajudar as empresas a recrutar
pessoas com deficiência com mais facilidade e eficácia.
A MEH desenvolveu um formulário do Google e uma carta de compromisso usada
para acompanhar e explicar o objetivo do questionário. Após a criação e aprovação
do mesmo, cada parceiro foi responsável pela tradução do questionário na sua
língua.
Cada país devia obter o número mínimo de 20 respostas, tendo para o efeito,
sido criadas campanhas de envolvimento personalizadas para partilhar nas redes
de cada organização que faz parte do consorcio Awareness4Change, utilizando
como ferramentas as redes sociais, emails e contatos telefónicos.
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3.2 Apresentação dos resultados por país

Reino Unido

Romania

Portugal

Alemanha

Țară

40

Número de
países

25

•
•

RESPOSTAS

•

56

•

•

5 Serviços,

•

1 Comércio e Vendas,

•

7 Artesanato,

12 pequenas e medias

•

1 Serviços sociais e de saúde,

empresas

•

1 Agricultura,

•

2 Logística,

•

2 Eletrónica,

•

3 Serviços de Educação e Sociais

•

9 Serviços Sociais,

•

14 RH / Negócios e Bancos,

•

4 Beleza e desporto,

•

8 Alimentação,

•

2 Construção,

•

8 Informática

•

3 Educação,

•

4 Energia,

•

3 Retalho,

•

1 Setor público.

•

Contabilidade;

•

Marketing;

•

Construções;

•

Consultoria;

•

Engenharia;

•

HoReCa;

•

Implementação de projetos sociais,

8 Microempresas

15 Microempresas
14 pequenas e medias

27 Grandes Empresas

empreendedorismo, formação;

12 Microempresas
•

Consultoria informática / Gestão;

•

11 pequenas e medias

•

Meios de comunicação;

empresas

•

Serviços de SST;

•

Produção e serviços;

1 Grandes Empresas

•

Unidade protegida - economia social;

•

Instituição pública;

•

Vendas;

•

Serviços;

•

Desenvolvimento de software;

•

Telecomunicações, Segurança;

•

Turismo.

•

1 Negócio e educação

10 Microempresas

•

1 Retalho,

•

1 Consultaria em informática,

10 pequenas e medias

•

1 Educação,

empresas

•

4 Seguros,

•

2 Setor público,

3 Grandes Empresas

•

1 Rádio,

•

11 Terceiro setor,

•

1 Madeireira

•

RESPOSTAS

3 Indústria,

•

Experiência no recrutamento
e contratação de pessoas
com deficiência

•

RESPOSTAS

23

•

empresas

RESPOSTAS

24

Setor de atividade

Tipo de empresas

•
•

•

20

COM EXPERIÊNCIA

5

SEM EXPERIÊNCIA

33

COM EXPERIÊNCIA

23

SEM EXPERIÊNCIA

11

COM EXPERIÊNCIA

13

SEM EXPERIÊNCIA

17

COM EXPERIÊNCIA

6

SEM EXPERIÊNCIA

3
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Os dados apresentados seguidamente referem-se às perceções que os
empregadores e os serviços de RH têm em relação ao trabalho das pessoas com
deficiência nos 4 países europeus. Têm em conta o conhecimento, sensibilização
e estereótipos sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência dos
respondentes.
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3.2.1 Perceções dos empregadores e profissionais de
recursos humanos em relação à empregabilidade das
pessoas com deficiência:
Pensa que a falta de conhecimento e informação sobre a deficiência pode
representar uma barreira para algumas empresas, nomeadamente no que respeita
ao recrutamento e subsequente promoção e retenção do posto de trabalho de
pessoas com deficiência? (Fig. 1, 1.1)

0%

Fig.1 Total de respostas

3%

11 %

Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

86 %

20

20

4
1 0
Alemanha

18

3

0 0

Reino Unido

3

4
1 0

Portugal

2 0

Fig.1.1 Respostas por país

52

Roménia

Os gráficos mostram que, nos quatro países, 110 dos entrevistados consideram que a falta de
informações sobre a deficiência pode ser um problema para as empresas. Apenas 14 dos entrevistados
consideraram que a falta de informação não é um problema.
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Considera que os custos com adaptações razoáveis podem representar um problema
para algumas empresas? (Fig. 2, 2.1)

Fig.2.1 TTotal de respostas

12 %

23 %
Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

65 %

Fig.2.2 Respostas por país

34

20

19

13
5

9

4
0

Alemanha

10

7 7

0
Reino Unido

Portugal

Roménia

A maioria dos entrevistados considerou os custos associados à implementação de adaptações razoáveis
uma das barreiras ao recrutamento de pessoas com deficiência. Na Alemanha e no Reino Unido, todos os
entrevistados deram uma resposta clara (sim ou não). Podendo estar relacionado com o fato de em ambos
os países, os empregadores serem obrigados a fazer adaptações razoáveis para os colaboradores com
deficiência. Existem, nestes dois países, programas para subsidiar esses custos, contudo os empregadores
podem não conhecer esses apoios e podem não ter disposição para realizar as candidaturas a esses
apoios. Em Portugal, aproximadamente 34 dos inquiridos consideram ser um problema e os restantes
pensam que não ou desconhecer se é ou não uma barreira. Por sua vez, na Roménia, a maior parte dos
inquiridos referiram que não era uma barreira ou que não sabiam se o era. Esses números podem ser
significativos no entendimento da necessidade de sensibilização nesses países sobre o apoio disponível
ou necessário para ajudar os empregadores a serem mais inclusivos.
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Parece-lhe que os custos com o aumento de segurança do local de trabalho ou
as baixas por doença podem ser considerados como um problema para alguns
empregadores? (Fig.3, 3.1)

15 %

Fig.3 Total de respostas

59 %

26 %
Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

32

16

16

9

8
5

5

4 4

2

Alemanha

Reino Unido

Portugal

Fig.3.1 Respostas por país

16
11

Roménia

Em relação aos outros custos percebidos (como a proteção/seguros e necessidades de pessoas com
deficiências graves de faltar ou terem algumas restrições às horas extras, etc.), o Reino Unido e a
Roménia mostram a mesma tendência, com uma maioria expressiva que consideram esta questão um
problema. Em Portugal, 32 entrevistados consideram que esses custos são relevantes para a decisão
de recrutar pessoas com deficiência, 16 não concordam e 8 não sabem se esse fator tem impacto no
recrutamento. Na Alemanha, a situação não tem uma tendência clara, pois o número de pessoas que
responderam sim e não é muito semelhante (11 - sim, 9 - não e 5 que não sabem).
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Considera que é difícil gerir as necessidades dos colaboradores com deficiência no
local de trabalho? (Fig.4, 4.1)

1%
20 %
Fig.4 Total de respostas

26 %

Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

53 %

Fig.4.1 Respostas por país

26

16

15

15

15
11

6

7

5
3

1

Alemanha

2

0

Reino Unido

6

0
Portugal

0
Roménia

Os gráficos apresentados mostram um resultado encorajador, pois nos quatro países 68 dos
entrevistados não consideram que a dificuldade de gerir as necessidades dos colaboradores com
deficiência é uma questão / barreira relevante no recrutamento de pessoas com deficiência. No
entanto, em cada país, existe uma dimensão significativa que considerou relevante ou que não sabe
como responder a essa pergunta. Deve-se notar também que esta pergunta foi a primeira a motivar
a resposta “Prefiro não responder”, na Alemanha (1 resposta).
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Entende que alguns empregadores percecionam que as pessoas com deficiência não
podem trabalhar com os mesmos standards que outros colaboradores? (Fig.5, 5.1)

2%

11 %
Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

75 %

Fig.5 Total de respostas

12 %

19

16

3 2

1

Alemanha

Fig.5.1 Respostas por país
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15

3 3

7 6

5
1

Reino Unido

2

0

Portugal

1
Roménia

Grande parte dos entrevistados de todos os países (99) entendem que esta pode ser a perceção de
alguns empregadores. Na Roménia, um número maior de entrevistados, não concorda (em relação
aos outros países, e um número muito baixo da Alemanha, Reino Unido e Roménia optou por não
responder a essa pergunta, o que pode indicar que o número de ”sim” pode ser ainda superior.
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Os empregadores podem sentir-se desconfortáveis e não saber que comportamento
adotar em relação à pessoa com deficiência? (Fig:6, 6.1)

Fig.6 Total de respostas

8%

17 %

Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

75 %

Fig.6.1 Respostas por país

46

17

17

16
8
3 4

6

4

0
Alemanha

Reino Unido

Portugal
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Roménia

A pergunta relativa ao conforto dos empregadores no trato diário com pessoas com deficiência,
foi feita no sentido de entender se os entrevistados acham que os empregadores podem sentir-se
desconfortáveis a gerir uma pessoa com deficiência e/ou não saber como lidar com essa pessoa,
apresentando-se esta questão como uma barreira ao recrutamento de pessoas com deficiência em
primeiro lugar. Em todos os países estudados, a maioria dos entrevistados disseram que concordaram
que alguns empregadores podem não se sentir confortáveis ou ter as competências necessárias para
gerir pessoas com deficiência. No entanto, na Alemanha, os dados mostraram uma imagem mais
encorajadora, pois um número considerável de pessoas respondeu “Não” ser esse o caso.
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Considera que os empregadores possam sentir que os colaboradores com deficiência
exigem mais tempo dos seus supervisores e dos seus colegas? (Fig. 7, 7.1)

Fig.7 Total de respostas

13 %

19 %

Sim
Não
Não Sei
Prefiro Não Responder

68%

23
17

16
13

2

4

6

6
2

0
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Reino Unido

5

Fig.7.1 Respostas por país

34

Portugal
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Em relação às perceções sobre o tempo e apoio extras necessários para as pessoas com deficiência,
87 pessoas no total concordaram que as pessoas com deficiência precisam de mais tempo, apoio e
supervisão. Na Alemanha, a esmagadora maioria dos entrevistados identificou esta questão como um
problema (23 em 25). Um resultado semelhante foi recebido na Roménia (17), mas neste último houve,
mesmo assim, um número significativo de pessoas que disseram “não saber” (5). Em Portugal e no
Reino Unido, a percentagem de pessoas que responderam “Sim” foi bastante semelhante (60% e 56%,
respetivamente). No entanto, em Portugal, houve um número maior de inquiridos que responderam
“Não” ser um problema (16 pessoas cerca de 28%) e uma proporção maior no Reino Unido, que disseram
não saber (6 pessoas, cerca de 26%).
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Acha que as pessoas com deficiência têm menos probabilidade de se candidatar a
um emprego? (Fig. 8, 8.1)

46 %
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De todas as perguntas do questionário, esta foi aquela em que não houve uma tendência de resposta
clara em 3 dos 4 países. No Reino Unido, houve uma distribuição muito uniforme entre as respostas
“Sim”, “Não” e “Não sei”, o que se verificou de forma semelhante na Roménia, onde metade dos
participantes declaram “Sim” e a outra metade “Não”. A diferença significativa entre os dois é que um
número significativo no Reino Unido “Não sabia”. Na Alemanha, a maioria dos entrevistados respondeu
“Não” e, inversamente, em Portugal, a tendência mostra um número alto de respostas positivas, mas
também um número considerável de “Não” e “Não sei”.
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Considera que algumas empresas pensam que os candidatos com deficiência
não apresentam as competências e experiências necessárias? (Fig. 9, 9.1)
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De uma maneira geral, em cada um dos países parceiros, os entrevistados sugerem que a perceção dos
empregadores sobre as pessoas com deficiência é que estas não têm as competências e experiências
necessárias para desempenhar as funções. Estes resultados identificam um elemento essencial para
o conteúdo da campanha de sensibilização a ser criada no âmbito do Awareness4Change
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Entende que a legislação em vigor encoraja as empresas a contratar pessoas com
deficiência? (Fig. 10, 10.1)

Fig.10 Total de respostas
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Mais uma vez, esta questão estabelece um contraste significativo entre cada um dos países, com
a maioria dos entrevistados no Reino Unido respondendo “Não”, uma tendência semelhante pode
ser observada na Roménia. Enquanto que na Alemanha as respostas são divididas igualmente, com
apenas uma pequena maioria dos entrevistados que responderam “Não”. Portugal é o único país em
que a maioria dos entrevistados afirma que a legislação apoia os empregadores no recrutamento
de pessoas com deficiência.
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3.2.2. Atitudes
Este ponto apresenta as respostas dos inquiridos na seção de perguntas que
pretendiam determinar os níveis de dificuldade/constrangimento que as barreiras
identificadas, nas respostas analisadas anteriormente, têm na empregabilidade
de pessoas com deficiência. Em particular, sobre as atitudes do supervisor, outros
colaboradores, clientes e parceiros, acessibilidade e a legislação existente em
matéria de deficiência. Foi pedido a cada entrevistado que analisasse o quão
desafiador cada item é para eles, usando um sistema de classificação de 1 como
“Pouco Desafiador” a 5 “Muito Desafiador”.
De forma geral, as respostas de todos os países, em todos os critérios, concentramse nos graus 3 e 4, ou seja, com médio e alto desafio. Os empregadores acham
que recrutar e colocar pessoas com deficiência é desafiador em termos de:
acessibilidade e adaptações razoáveis, atitudes dos parceiros e questões
relativas à legislação. As atitudes dos supervisores e as questões relacionadas à
acessibilidade no local de trabalho são consideradas as mais desafiadoras. Por
sua vez, questões relacionadas à promoção de adaptações razoáveis e atitudes
de clientes e parceiros foram os itens que os inquiridos apresentaram como
menos desafiadores.
Note-se que a Alemanha e a Roménia não apresentaram respostas às perguntas
relacionadas com o “custo das adaptações razoáveis” (Alemanha e Roménia) e
“acessibilidade no local de trabalho” (somente a Roménia). Nos dois casos, os
parceiros dos respetivos países consideraram que essas questões não eram
aplicáveis ao contexto.
Nível

de

desafio/constrangimento

percebido

pelos

empregadores

recrutamento e contratação de pessoas com deficiência em relação a:
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Portugal
60
11

9

9

18

16

8

11

9

10

5

50

12

40

22

30
24

11

23

19

19

20

17

10
11

5

8

11

3

5

4

Custos para
promover
adaptações
razoaveis

Atitudes do
supervisar

Atitudes
dos outros
colaboradores

POUCO - 1

2

3

8

3

5

7

Atitued dos
clientes e
parceiros

Acessibilidade
no mercado de
trabalho

Legislação para
o recrutamento

3

4

0

MUITO - 5

Em Portugal, os fatores que obtiveram um valor maior relativamente aos desafios/
constrangimentos existentes, foram: atitudes dos supervisores, atitudes dos colaboradores
e acessibilidade no local de trabalho. No entanto, em segundo, está também o custo com
adaptações razoáveis se apresenta como um sério desafio. Tal como nas respostas obtidas
na primeira seção de perguntas, verifica-se que os inquiridos portugueses reiteraram
nas suas respostas que a legislação causa o menos desafios para os empregadores em
comparação com os restantes critérios observados.
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Alemanha
30
0

0

1

4
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4
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6
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5

5
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8

5
9
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POUCO - 1

6

5

Atitudes
dos outros
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2

4

Atitued dos
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parceiros

3

4

Acessibilidade
no mercado de
trabalho

Legislação para
o recrutamento

MUITO - 5

Como mencionado, o parceiro alemão considerou que não era apropriado inquirir os
empregadores e serviços de recursos humanos, em relação ao custo das adaptações
razoáveis e acessibilidade no local de trabalho; entenderam não ser adequados ao seu
contexto. As únicas duas categorias em que os entrevistados deram conta de um maior
nível de desafio foram as atitudes dos colaboradores e atitudes dos clientes e parceiros,
seguindo-se as atitudes dos outros colaboradores.

54

15
10

3

6

25

5

0

I n t e l l e c t u al Ou tp u t 1

3

UK
25
1

0

1
2

4

9

4

3

7

8

8

2

3

3

8

Custos para
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5

5
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2
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6

3
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2

15
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4

5
7

0
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3

20

6

6
2

5

8

9

6

1

4

Acessibilidade
no mercado de
trabalho

Legislação para
o recrutamento

MUITO - 5

No Reino Unido, um aspeto interessante nos resultados foi que os fatores de classificação
mais alta se encontram nos custos das adaptações razoáveis e acessibilidade no local de
trabalho. Este facto é de especial interesse porque, como mencionado no capítulo sobre
a legislação, o Reino Unido possui um programa chamado Acesso ao Trabalho, que apoia
financeiramente os empregadores com os custos em adaptações razoáveis dos postos de
trabalho de pessoas com deficiência, o que inclui a acessibilidade dos postos de trabalho.
Portanto, os dados recolhidos levam-nos a crer que os entrevistados não conhecem o
sistema de apoio ou não o usam por outro motivo, por exemplo, por considerarem que o
processo é demasiado demorado.
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Roménia
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MUITO - 5

Na Roménia, a resposta com maior ponderação foi a relativa à legislação no recrutamento.
As questões relativas a adaptações razoáveis e atitudes de outros colaboradores não
foram consideradas pertinentes.
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3.2.3 Medidas sugeridas para a empregabilidade das
pessoas com deficiência
No final do questionário, pedia-se a cada inquirido que contribuísse com pelo
menos três medidas que julgassem poder apoiar e/ou facilitar a empregabilidade
das pessoas com deficiência de maneira mais eficaz. Os resultados apresentados
em cada país, deram conta de medidas transversais a todos que podem
incrementar a empregabilidade das pessoas com deficiência. Nos parágrafos
seguintes serão apresentadas as respostas obtidas neste campo e o tipo de
medidas apresentadas.

3.2.3.1 Sensibilização e informação sobre deficiência
Uma das sugestões mais comum, e que surgiu em todos os países, está
relacionada com a falta de informação e sensibilização sobre a deficiência. Os
entrevistados sugeriram que a criação de boas práticas e estudos de casos
sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência ajudaria a motivar os
empregadores a implementar práticas positivas para superar as barreiras. Ao
mesmo tempo, a promoção de campanhas e informações de sensibilização pode
aumentar o conhecimento em diferentes níveis e com diversos grupos-alvo:
decisores políticos; empregadores; colaboradores; sociedade; etc.
“Mais informação e sensibilização.” Ou “Disponibilizar estudos de caso em várias áreas de
trabalho”. (REINO UNIDO)

“Partilhar histórias de sucesso, especialmente de empresas multinacionais, sobre
colaboradores com deficiência” (RO)

“Sessões de sensibilização e esclarecimento para todos os colaboradores inclusivamente os
RH e Gestores” (PT).

“Consciencializar a sociedade civil de que as pessoas com deficiência podem ter as mesmas
oportunidades, é um direito”. (REINO UNIDO)
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3.2.3.2 Serviços de apoio à empregabilidade de pessoas
com deficiência
Foi dado ênfase para a mudança social na promoção da empregabilidade das
pessoas com deficiência, sendo as organizações e serviços que apoiam essas
pessoas as mais qualificadas para apoiar no acesso ao emprego, como se descreve:
“Estratégias: parcerias com ONG’s, estruturas de emprego protegido / organizações
de formação, no sentido de perceber junto das pessoas com deficiência as
necessidades de adaptações razoáveis, permitindo assim que os departamentos de
RH tenham acesso a informações úteis sobre o que significa trabalhar com uma
pessoa com deficiência intelectual / física, etc.” (RO)
As sugestões dos respondentes nesta matéria, foram agregadas nas seguintes ações:
•

Educação e Formação de diferentes grupos-alvo em diferentes níveis,
por exemplo, de outros colaboradores até profissionais e legisladores. É
importante que os empregadores, profissionais de RH e colaboradores tenham
formação para compreender questões relacionadas com a deficiência, e
possam proporcionar e facilitar o apoio a pessoas com deficiência na fase
de recrutamento e na adaptação ao local de trabalho. Ao mesmo tempo, é
importante que também as pessoas com deficiência tenham acesso a cursos
e formações de forma a beneficiar das mesmas oportunidades que as pessoas
sem deficiência.

•

Suporte e contacto no apoio e orientação de pessoas com deficiência na
procura ativa de emprego e após colocação através de recursos tecnológicos
disponíveis. Ao mesmo tempo, a criação de uma plataforma, ou outros serviços
especializados de monitorização de pessoas com deficiência integrados no
mercado de trabalho, de divulgação de talentos individuais e a sua adequação
ao contexto da empresa, o objetivo da função e um rápido acesso a informações
adequadas às necessidades de mercado, assim como, informação sobre
medidas de incentivo à empregabilidade de pessoas com deficiência

•

Recrutamento personalizado onde as informações são dadas em formatos
acessíveis, e os RH tendo experiência e sendo capazes de adequar o perfil
profissional da pessoa com deficiência, atendendo às suas competências,
necessidades e apoiando o empregador na adaptação do local de trabalho e
tarefas.
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No parágrafo seguinte, estão listadas algumas das respostas do questionário que
mostra várias sugestões interessantes de medidas relacionadas a serviços de
apoio à empregabilidade de pessoas com deficiência, como:
“1) Na primeira fase, trabalhando com um parceiro para o recrutamento e adaptação
inicial do posto de trabalho para a pessoa contratada; 2) Sessões de sensibilização e
esclarecimento para os RH e Gestores; 3) Programas de mentoria com programas de
acompanhamento e inserção profissional de curto prazo (tipo de adaptação à vida
profissional)”. (PT)
“Programas de ensino à distância para pessoas com deficiência” e “Modernização da
educação para pessoas com diferentes” (RO).
“Mais informações, conhecimentos e conselhos. suporte na forma de aconselhamento
intensivo antes e após a contratação ” (GE).
“Ideias / conselhos em como escrever anúncios de emprego para promover e incentivar
solicitações de pessoas com deficiência (frases úteis / o tipo certo de frase, clara e não
condescendente) formação para aprender como apoiar melhor as pessoas com problemas
de saúde mental” (Reino Unido).
“Maior apoio à integração com monitorização pelo menos de um ano”. (PT)
“Menos burocracia e custos administrativos mais baixos” (GE).
“A existência de um conselheiro vocacional”; “Suporte dos serviços sociais para um
processo de fácil integração na equipa de trabalho da pessoa com deficiência” (RO)
“Mais sensibilização ou formação nos diferentes tipos de deficiência, formação sobre
como apoiar as pessoas com deficiência no local de trabalho” (Reino Unido).
“Programas de ensino à distância para pessoas com deficiência”, “Modernização da
educação para pessoas com necessidades diferentes” “Programas de formação para
pessoas com deficiência” (RO).
“Educar os gestores e supervisores sobre a deficiência e sobre a incapacidade de seus
colaboradores” (Reino Unido)
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Também surgiu a sugestão de criar uma plataforma de empregos específica para
candidatos com deficiência para ajudar no processo de recrutamento.
“A gestão da mediação entre ofertas de emprego numa plataforma online que agrega
informações sobre a oferta (empresas) e a procura (candidatos).” (PT)
“Uma plataforma onde as pessoas com deficiência podem registar-se, e que deve incluir
áreas de interesse” (RO).

3.2.3.3 Legislação e Financiamento
As sugestões mais populares nos vários países são relacionadas à legislação e ao
acesso a subsídios. As respostas sugerem mais apoio à promoção de adaptações
razoáveis e acessibilidade, fundos, medidas de estágio para pessoas com
deficiência e prémios para empresas inclusivas.
“Oportunidades fiscais no emprego e subsidiação parcial dos custos de alterações de
infraestrutura de um determinado valor”, “Facilidades fiscais para a contratação de
pessoas com deficiência durante o contrato de trabalho dessa pessoa”, “Suporte financeiro
para investimentos” (RO).
“Financiamento para facilitar mudanças para acomodar a deficiência”,
“Subsídios para mudanças nas instalações”, “Subsídios disponíveis para adaptações
aos ambientes de trabalho, permitindo que as pessoas com deficiência tenham acesso a
todas as áreas” (Reino Unido).
“Suporte financeiro para converter o local de trabalho e os equipamentos “. (GE)

Em Portugal, sobressaiu nas respostas aos questionários que as medidas de
responsabilidade do governo são pouco conhecidas e divulgadas, e não têm o
impacto pretendido nas taxas de emprego para as pessoas com deficiência.
“Legislação adequada; Informação sobre isso; e incentivos materiais e imateriais para sua
implementação. ”;“ Legislação que reduz os impostos de empresas que contratam pessoas
com deficiência. Serviços estatais que adaptam o local de trabalho e prescrevem ajudas
técnicas. Publicidade na TV / spots educacionais sobre pessoas com deficiência.” (PT)
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Os parágrafos anteriores apresentaram os resultados de 128 questionários sobre
os preconceitos e atitudes que profissionais de recursos humanos e empregadores
têm sobre o recrutamento pessoas com deficiência em 4 países diferentes
(Alemanha, Portugal, Roménia e o Reino Unido).
A metodologia adotada mostrou-se eficaz na identificação das diferentes
perceções nos quatro países, assim como, a revisão de literatura tripartida sobre a
empregabilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a legislação
de apoio existente e o conteúdo que futuras campanhas de sensibilização
devem considerar para o tema da empregabilidade das pessoas com deficiência.
Contudo, os questionários tiveram limitações devido às diferentes experiências
entre os quatro países.
Os tipos de empresas e setores foram heterogéneos entre os países trabalhados,
mas os resultados das respostas dos questionários foram no geral bastante
homogéneos. A maioria dos inquiridos declarou ter experiência prévia no
recrutamento de pessoas com deficiência, existindo, no entanto, um número
substancial de inquiridos sem experiência nessa área.
Através das respostas, parece haver, em geral, pouca informação sobre como
apoiar pessoas com deficiência, bem como a perceção de que que o potencial de
emprego das pessoas com deficiência é limitado. Em particular, existe uma noção
que as pessoas com deficiência não trabalham com os mesmos standards das
pessoas sem deficiência, e de que empregadores podem sentir-se desconfortáveis
e não saberem lidar com um colaborador com deficiência. Para os empregadores,
a barreira menos expressiva na integração de pessoas com deficiência no local de
trabalho é a de responder às suas necessidades.
Os empregadores acham difícil contratar pessoas com deficiência por questões
relacionadas com a acessibilidade e medidas de apoio adequadas, de acordo
com as atitudes dos parceiros e clientes e legislação.
Concluindo, uma das claras descobertas do questionário é a falta de conhecimento
e consciência sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência. Também
parece existir uma falta de conhecimento sobre programas de apoios estatais
para empreendedores de certos países (Alemanha e o Reino Unido), visto que os
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inquiridos sugeriram que o custo para fazer adaptações razoáveis e legislação
em vigor não os ajudava a contratar pessoas com deficiência, apesar de existirem
medidas para ultrapassar essas barreiras em todos os países da parceria.
O Projeto Awareness4Change pretende contribuir para a mudança de atitudes
dos empregadores e identificação das áreas importantes para centrar e discutir
a ação. Portanto, as respostas e opiniões dos inquiridos representam um alicerce
adequado para a criação e desenvolvimento de campanhas de sensibilização,
materiais de formação, e formato do programa de formação. Através deste relatório,
a parceria vai utilizar os resultados para assegurar os produtos a desenvolver
tenham maior impacto neste grupo-alvo (empregadores de diferentes tipos e
setores de empresas, bem como profissionais de Recursos humanos).
Este estudo mostra claramente o que devem ser os elementos a destacar na
campanha de sensibilização e programa de formação, e os pontos sensíveis que
podem ser desenvolvidos. Assim será possível identificar as melhores formas de
disseminar a mensagem, as formas adequadas de comunicação, e como preparar
e apresentar o plano de formação.
Assim, a iniciativa Awareness4Change procura promover o conhecimento em
áreas como a funcionalidade de pessoas com deficiência e as medidas existentes
para melhorar a sua integração no mercado de trabalho.
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