


O PROGRAMA INCORPORA 

O Incorpora é um Programa da Fundação Bancária “la 
Caixa” que promove a inserção laboral de pessoas em 
situação ou risco de exclusão social.  
 
Está a funcionar em Espanha há mais de 12 anos e, em 2018, 
começou a ser implementado em Portugal.  
 
É um projeto que assume como grupos-alvo desempregados 
de diferentes contextos, como por exemplo: jovens NEET, 
ex-reclusos, pessoas vítimas de violência, pessoas com 
deficiências, imigrantes, desempregados de longa duração 
(com mais de 45 anos), e, agora, pessoas cuja vida 
profissional foi afetada pela pandemia, entre outros.  



REDE INCORPORA PORTUGAL 



TÉCNICO/A DE PROSPEÇÃO 
 

Identificação de Empresas e Oportunidades Laborais 
 

• Apresentar o Programa Incorpora às Empresas 

• Sensibilizar para a Responsabilidade Social Corporativa 

• Assessoria às empresas 

• Identificação e Apresentação de Medidas Públicas de Apoio à 
Contratação 

• Elucidar os Incentivos Fiscais 

• Realçar as características e mais valias dos/as Beneficiários/as Incorpora 

• Realçar a possibilidade de acompanhamento dos/as Beneficiários/as em 
contexto laboral 



TÉCNICO/A DE ACOMPANHAMENTO 
 

Apoio personalizado aos/às beneficiários/as, acompanhando-os/as 
antes e durante o processo de contratação 

 

• Atendimento a encaminhamentos/candidatos ao programa incorpora 

• Identificar e caracterizar  vulnerabilidades  

• Avaliação de habilitações e competências 

• Avaliação e caracterização de perfil de empregabilidade 

• Identificar oportunidades de emprego 

• Preparação dos/as beneficiários/as para entrevista 

• Acompanhamento pós-inserção laboral 



Os/As técnicos/as de acompanhamento, mais 
do que identificar as capacidades profissionais 
de cada indivíduo, têm como missão trabalhar 
o comportamento, a autoestima e a confiança 
de cada um.  
 
 
Os/As técnicos/as de prospeção têm como 
missão mostrar às empresas as vantagens e a 
importância de dar uma oportunidade a estes 
perfis.  



VANTAGENS DO PROGRAMA INCORPORA 

• Serviço gratuito com técnicos/as de integração laboral  

• Apoio integral em todas as fases do processo de integração: 

 Seleção do/a candidato/a de acordo com o perfil solicitado 

 Preparação e acompanhamento no processo de seleção 

 Acompanhamento no processo de adaptação ao posto de trabalho   



RESULTADOS NACIONAIS 2020 

 

Inserções Laborais 

 
1333 

 
 

Jan 2020 – dez 2020 

 

Beneficiários 
 

+ 5415 
 

Empresas Visitadas 
 

+ 1774 
 

Empresas Parceiras 
 

+ 508 
 

Ofertas de Emprego 
  

+ 2573 
 



Mais informações em:  

https://pt.incorpora.org/ 

https://pt.incorpora.org/
https://pt.incorpora.org/
https://pt.incorpora.org/

