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Resumo 

O presente artigo pretende refletir sobre diferentes modelos de inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Para esse efeito analisamos estratégias de acompanhamento e capacitação profissional de uma organização da 

Sociedade Civil de apoio à empregabilidade, bem como as aprendizagens resultantes da participação da Associação 

A3S em dois projetos europeus sobre modelos e práticas de WISE - Work Integration Social Enterprise. Partimos 

dos seguintes pressupostos de análise: i) as políticas sociais têm um efeito positivo na redução da pobreza, ii) a 

economia social é um setor dinâmico e propulsor de iniciativas de empregabilidade inclusiva; iii) as WISE são 

instrumentos de intervenção para a inclusão social em contextos de diversidade iv) existem diferentes estratégias e 

perfis profissionais de acompanhamento e integração. 

 

Abstract 

This article aims to reflect about the different models of insertion of disadvantaged people. For this purpose we 

analyze strategies of coaching of a Civil society organization who support employability, as well as the learning 

resulting from the participation of the Associação A3S in two European projects about models and practices of 

WISE-Work Integration Social Enterprise. We start from the following analysis assumptions: i) social policies have 

a positive effect on poverty reduction, ii) The social economy is a dynamic and developer sector of inclusive 

employability initiatives; iii) WISE are instruments of intervention for social inclusion in contexts of diversity; iv) 

there are different strategies of coaching. 
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Introdução 

1 . Desafios do Mercado de trabalho e processos de desinserção social 

 

O presente artigo pretende refletir sobre as estratégias de acompanhamento e 

capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade a partir do 

exercício analítico de dados relativos a três projetos enquadrados nesta temática. Sob 

uma perspetiva macro, a abordagem teórica apresentada assenta no debate sobre as 

especificidades do mercado de trabalho e a sua relação, na contemporaneidade, 

com a integração de pessoas em situação de vulnerabilidade. Referimo-nos aos 

efeitos associados à consolidação da sociedade do conhecimento, da globalização, do 

envelhecimento demográfico e da afirmação da revolução tecnológica e digital.  

São várias as mudanças identificadas pela Comissão Europeia (2017) nos últimos 

anos no contexto europeu, a saber: i) o aumento de postos de trabalho no setor de 

serviços de 67% para 72% do total do emprego; ii) a passagem de um emprego 

perspetivado para toda vida para vivências de várias carreiras, com a evolução de 3 

para 2 em cada 5 europeus a trabalharem no mesmo empregador por um período de 

10 anos; iii) o aumento do teletrabalho de 1 em cada 14 para 1 em cada 6 

trabalhadores europeus; iv) a mobilidade europeia dos trabalhadores com um 

aumento significativo de 8 milhões para 16 milhões de cidadãos da União Europeia a 

viverem e trabalharem noutro Estado-membro e v) formas mais flexíveis de trabalho, 

designadamente com o aumento de 33 milhões para 44 milhões de europeus a 

trabalharem a tempo parcial (Comissão Europeia, 2017, p. 17). Acresce a expectativa 

de criação de novos empregos no futuro, segundo o Fórum Económico Mundial 

(2016) “65% das crianças que entram na escola primária hoje acabarão trabalhando 

em tipos de trabalho completamente novos que ainda não existem” (p. 3). 

Numa conjuntura instável e de precarização das relações laborais, questionamos, a 

um nível mais micro de reflexão e análise, o papel de inclusão que o trabalho e o 

emprego protagonizaram. Durante estes dois últimos séculos o trabalho foi 

modelador da vida pessoal e social das pessoas, foi “pelo trabalho remunerado que 

nós pertencemos à esfera pública, adquirimos uma existência e uma identidade social 

(i.e. uma “profissão”), somos inseridos numa rede de relações e de trocas onde nos 

comparamos aos outros e nos vemos atribuir direitos sobre eles, em troca de outros 
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deveres” (André Gorz, 1988, p.26). O trabalho ao assumir centralidade relativa na 

vida das pessoas (Ramos, 2000; Vázquez, 2008) configura-se como um elemento 

estruturador nas relações interpessoais, entre grupos e organizações. Desempenha 

funções orientadoras do quotidiano, de interação e da posição identitária e social das 

pessoas e também de obtenção de rendimento, possibilitador de aquisição de bens e 

serviços (Dias, 1997 cit por Marques, 2000). Mais, exercer uma atividade confere 

dignidade e reconhecimento profissional. Com efeito, é amplamente reconhecida a 

importância do trabalho como “mecanismo de integração e de reconhecimento social, 

e mesmo moral, no âmago dos processos de coesão social” (Gennari & Albuquerque, 

2012, p. 66). 

Ao refletirmos sobre o papel social do trabalho é relevante considerar o contexto 

socioeconómico, bem como o significado e valor atribuído pelas pessoas ao ato de 

trabalhar. Em particular para as pessoas afastadas do mercado de trabalho o emprego 

é muitas vezes perspetivado como um mecanismo potenciador de transição para uma 

situação de integração social. Todavia, quer por dificuldades de acesso, quer por se 

constituir como um potenciador de novas formas de exclusão – ao observar-se, 

nomeadamente, o aumento de fenómenos de “burnout”, depressão, ansiedade, 

hiperatividade e perturbações do sono de trabalhadores -, o mercado de trabalho 

parece não conseguir, na sua plenitude, assumir o papel de inclusão económico-

social.  

Um dos atores principais na intervenção no combate à exclusão social são as 

organizações da economia social. Nesta comunicação, centramos a nossa atenção no 

trabalho desenvolvido por estas organizações no acompanhamento e empowerment 

dos seus públicos privilegiados que são as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Mas quem são estas pessoas? Responder a esta questão, e a partir daí definir o que 

são pessoas em situação de vulnerabilidade, não pode ser reduzido a simples 

categorizações institucionais e administrativas. Não raras vezes, esta simplificação 

traduz um conjunto de traços estereotipados que não têm em conta a diversidade de 

fatores identitários e das vivências de cada pessoa (Lima & Trombert, 2017, p. 17).  

A necessidade de organizar a complexidade da realidade social em categorias de 

análise, por forma a poder sobre ela intervir, não deixa de constituir uma limitação 

efetiva. As definições conceptuais são relativas e vão variando em função dos 

contextos sociopolíticos, como é caso emblemático da passagem dos desígnios da 

exclusão social para a inclusão social e tantos outros. Categorias como jovem NEET 
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(“Not in Education, Employment or Training”), trabalhador precário, desempregado 

de longa duração, pessoas com poucas qualificações, mães solteiras representam 

efetivamente um conjunto de construtos que podem levar a situações de 

vulnerabilidade, todavia estão sujeitas a uma conjugação de fatores que levam mais 

ou menos a processos de "desinserção social" (Paugam 1992 cit in. Lima & 

Trombert, 2017, p. 37).  

É sob esta perspetiva que seguimos na presente comunicação os contributos da 

teoria da interseccionalidade utilizada em diferentes contextos de investigação e 

intervenção, justamente para enformar as interações entre relações das diferentes 

categorias master que são o sexo/género, a classe, a etnicidade, a religião, a 

nacionalidade, a orientação sexual e a deficiência (Nogueira, 2017) para compreender 

os processos de desinserção social. A teoria da interseccionalidade começou por ser 

desenvolvida pelos estudos afro-americanos e pelas feministas negras nos anos 1980 

(idem). Começaram por estabelecer uma relação entre a identidade de mulher e a 

identidade afro-americana para compreender e descrever a situação de dominação das 

mulheres negras. Naturalmente que a abordagem interseccional não atende ao 

conjunto dos percursos de vida individuais, todavia permite trazer, do ponto de vista 

teórico e da intervenção, contributos que integram a diversidade de vivências e as 

nuances próprias às diversas problemáticas em análise, tratando-se assim de uma 

abordagem ora holística ora específica (David-Bellemare & Williams, s.d, p. 13-14; 

Nogueira, 2017, p.141).  

As diferentes vivências que as pessoas experienciam no mercado de trabalho, no 

que toca a acessos, manutenções e desvinculações são muito diversificadas e podem 

ser marcadas por um conjunto de complexidades com repercussões no indivíduo, nas 

organizações e nas comunidades. Essas experiências podem inscrever-se numa escala 

que pode variar de muito positivo até uma ausência total de acesso e manutenção de 

emprego, decorrentes de uma multiplicidade de fatores, agora equacionados de uma 

forma dinâmica e não segmentada, consoante os diferentes sistemas de dominação. 

Tendo em conta que as pessoas podem ser dominadas num determinado contexto 

e dominantes noutros, categorias como pessoas em situação de vulnerabilidade 

deixam de fazer sentido. 

Vejamos os altos níveis de escolaridade que constituíram durante muitos anos uma 

quase “imunidade” à experimentação de situações de pobreza. Com o agravamento da 
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situação europeia e nacional as pessoas com capital escolar passaram a ser, como 

qualquer outro grupo, vulneráveis e potenciais beneficiários de prestações sociais.  

A emergência da “nova pobreza” afigura-se como um fenómeno complexo e 

plural ligados à precarização do trabalho, ao incremento do individualismo e 

enfraquecimento dos laços sociais (Paugam, 2006). O autor alerta para o facto da 

definição de pobreza exigir ter em atenção as variantes culturais e sociais, tais como, 

o estilo de vida e padrão de vida tido como normal, o que torna difícil a comparação 

de níveis de pobreza entre diferentes sociedades. 

A economia social tem sido reconhecida politicamente, a nível internacional e 

nacional, como motor de desenvolvimento económico e social. A par do seu peso 

económico, designadamente enquanto agente empregador, o trabalho das 

organizações que integram o setor da economia social é essencialmente desenvolvido 

em áreas que constituem grandes desafios do atual mercado de trabalho, com especial 

destaque para a inserção sócio laboral. Num recente relatório, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) reconhece o papel das organizações da economia 

social na resposta efetiva e positiva quer aos desafios de integração pelo trabalho 

das pessoas em situação de vulnerabilidade, quer às mudanças verificadas no 

mercado de trabalho, fazendo-o de forma inovadora (Borzaga, et al., 2017). A 

economia social sempre atuou na área do emprego, numa primeira fase devido às 

dificuldades resultantes da Revolução Industrial, com o associativismo de tipo 

socioprofissional ligado ao movimento operário, passando pela procura de soluções 

de autoemprego através do empreendedorismo social dos anos 1990.  

Em Portugal, com a implementação da democracia no pós 25 de Abril, é 

estabelecida uma nova relação de cooperação entre o Estado e as Organizações da 

Economia Social, designadamente pela atribuição do estatuto de Instituição Particular 

de Solidariedade Social (IPSS). Este setor desenvolveu respostas com grande 

intensidade face a problemáticas de ação social, muitas vezes resultantes de 

problemas articulados com o emprego, subemprego ou desemprego. Atualmente, as 

organizações da economia social, continuam a assumir um papel de empregador em 

Portugal, com 6% do emprego total (INE, 2016) e na União Europeia onde totaliza 

6,3% do emprego da população ativa da UE-28 (CIRIEC-International, 2017). 

Assumindo-se que o mercado de trabalho e o emprego constituem um dos 

elementos mais preponderantes para a integração dos indivíduos em sociedade, é 

pertinente analisarmos os seus mecanismos de reprodução de desigualdades.  



Inclusão pelo trabalho e modelos de integração laboral 

 

7 
 

 

 Inserção socio-laboral: das políticas sociais aos modelos 

A mais recente crise internacional, que ocorreu entre 2008 e 2012, e o programa 

político e financeiro de ajustamento estrutural daí decorrente - o Programa de 

Assistência Financeira (2011-2014) designado “Troika” e aplicado em Portugal -, 

tiveram impactes significativos nas políticas sociais em geral e nas do trabalho e 

emprego em particular. Este período marcou mudanças e impactes ao nível da 

pobreza e da exclusão social, tendo sido alvo de uma análise de políticas sociais, 

designadamente por parte de Hespanha e Caleiras (2017) cuja análise incidiu no 

período entre 2008 e 2015. Os autores verificaram uma redução significativa da 

oferta durante este período de recessão económica com destaque para as políticas 

ativas de emprego (Hespanha e Caleiras, 2017, p. 136). São analisados quatro tipos 

de programas gerais de políticas de trabalho e emprego, de acordo com o Decreto-lei 

n.º 13/2015 de 26 de janeiro, a saber: i) programa de apoio à contratação de 

desempregados; ii) programa de apoio ao empreendedorismo para a criação do 

próprio emprego ou empresa; iii) programa de apoio à integração destinado a 

desenvolver competências de empregabilidade através da formação designadamente 

prática em contexto de trabalho, como as medidas Cursos de Aprendizagem e Cursos 

de Educação e Formação de Adultos; iv) programa de apoio à inserção de apoio a 

atividades socialmente úteis, designadamente as medidas Contratos Emprego-

Inserção (CEI) e Contratos Emprego-Inserção+ (CEI+).  

Sistematizamos um conjunto de medidas que, para além de apresentaram mais 

dados específicos, são também as mais vocacionadas para pessoas em situação de 

vulnerabilidade, a saber: os Estágios Profissionais, os Contratos Emprego-Inserção e 

a Formação Profissional. Apresentamos alguns factos de execução, resultados e 

respetiva análise crítica (Hespanha & Caleiras, 2017; Portal IEFP; Santos et al., 

2014): 

 Os Estágios profissionais associam-se a uma elevada precaridade laboral e são 

uma forma camuflada de mercado de trabalho secundário. Verifica-se um aumento 

entre 2008 e 2014 de 25.000 estágios para 70.000, com 1/3 dos beneficiários a 

serem contratados pelas organizações promotoras.  

 Dados de 2015 indicam que 70% dos beneficiários dos contratos Emprego-

Inserção desenvolvem a sua formação em contexto de trabalho na Administração 
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Pública. Nestas situações os desempregados passam a exercer uma ocupação, 

deixando de constar das taxas de desemprego. Existem queixas por parte dos 

utilizadores por usurpação da medida para uma espécie de mercado de trabalho 

secundário. 

 O Contrato Emprego-Inserção+ é a medida mais polémica e agrega o 

recebimento de prestação pecuniária com um programa profissional e/ou 

formativo. Como analisaremos com maior pormenor de seguida, integra a medida 

de Rendimento Social de Inserção (RSI) e apresenta fragilidades ao nível da 

cobertura, adequabilidade e potencial de capacitação.  

 Na Formação Profissional Cursos de Aprendizagem o desempregado adquire o 

estatuto de “formando”, deixando de constar das taxas de desemprego. Entre 2010 

e 2011 a informação estatística indicava que 9 meses após a formação 46,1% dos 

formandos manteve-se no desemprego, 32,6% estava empregado, 3,3% retomaram 

os estudos e 18% estavam noutras situações de inatividade. 

Embora estejam envoltas em alguma controvérsia e constrangimentos, estas 

medidas são fatores redutores da taxa de risco de pobreza. Em 2016, 45,2% da 

população foi considerada pobre antes de qualquer apoio social, tendo este valor 

diminuído após as transferências sociais para 18,3% (Eurostat, 2016). Esta análise 

demostra de forma quantitativa o peso das políticas sociais no combate à pobreza 

extrema.  

Estas políticas sociais são afetadas por estereótipos de fraude, comodismo e 

reprodução familiar de dependência face às prestações sociais. Acresce o facto de 

serem confrontadas pela generalização de discursos assentes em pressupostos de 

determinação e superação, considerados essenciais para sair da condição de 

precaridade económica e social (Calado et al., 2018). Esta pressuposta “resiliência 

heróica” das pessoas entra em confronto com processos de adaptação e gestão destas 

situações e tem sido “ uma ferramenta útil para legitimar a redução das políticas 

sociais de várias maneiras” (Calado et al., 2018, p. 63). Ao neutralizar estas situações, 

e ao considerar o fracasso uma consequência da ausência de aptidões para a 

resiliência, estes argumentos transferem a responsabilidade social do Estado para as 

pessoas e condicionam o modelo social de proteção social. Mais, as políticas sociais 

ao configurarem-se a partir de critérios homogéneos e estanques são incompatíveis 



Inclusão pelo trabalho e modelos de integração laboral 

 

9 
 

com a complexidade da realidade social e das condições de vida singulares de cada 

pessoa. 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) em Portugal é equiparado a um esquema 

rendimento mínimo e tem procurado ser uma política de ativação ao promover 

estratégias de inclusão baseadas na procura de formação e/ou emprego, através do 

Contrato Emprego-Inserção+, além da componente pecuniária.  

Os esquemas de rendimento mínimo são instrumentos de redução da situação 

extrema de pobreza das pessoas e dos seus agregados familiares. O Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais, aprovado em 2017 na Cimeira Social de Gotemburgo contribuiu 

para uma maior enquadramento dos direitos e princípios de apoio e regulação do 

funcionamento dos mercados laborais e sistemas de proteção social europeus. No que 

diz respeito aos esquemas de rendimento mínimo, a Pilar recomenda a sua adequação 

ao rendimento das pessoas, seja qual for a sua situação perante o trabalho. Realça a 

importância de incentivos combinatórios para quem tem uma relação laboral e 

mesmo assim recursos económicos insuficientes “qualquer pessoa que não disponha 

de recursos suficientes tem direito a prestações de rendimento mínimo adequadas que 

lhe garantam um nível de vida digno em todas as fases da vida, bem como a um 

acesso eficaz a bens e serviços de apoio. Para as pessoas aptas para o trabalho, as 

prestações de rendimento mínimo devem ser conjugadas com incentivos para 

(re)integrar o mercado de trabalho” (p. 20).  

Sob uma perspetiva de análise europeia (Van Lancker, 2017), os esquemas de 

rendimento mínimo apresentam constrangimentos do tipo administrativo, por 

exemplo a complexidade do processo de requisição, constrangimentos técnicos como 

a insuficiência de profissionais / trabalhadores sociais e, consequentemente, a 

lentidão do processo de acompanhamento. A nível individual há frequentemente falta 

de consciência da elegibilidade para requerer ao apoio e em paralelo, a auto perceção 

do estigma concorre para a falta de interesse e motivação. E por último, 

constrangimentos sociais associados à estigmatização e policiamento dos 

beneficiários. O conjunto destes fatores contribui para a existência significativa de 

não recursos, ou seja, potenciais beneficiários da medida que não requerem o apoio.  

A avaliação dos programas de inserção profissional e de formação é baixa. Em 

particular, o Contrato Inserção + da medida RSI é considerado contraproducente, 

quer por reproduzir a lógica de sala de aula, que já marcou os sujeitos pela negativa, 



X Congresso Português de Sociologia – Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

10 
 

quer por viabilizarem sobretudo programas ocupacionais precários e desinteressantes 

(Rodrigues, 2010).  

Outro fator determinante são as vivências do fenómeno de trajetórias “yô-yô” 

(Pais, 2001), de oscilações de aproximação e afastamento do mercado de trabalho, 

numa espécie de “vai e vem” que potenciam o ceticismo dos beneficiários. No caso 

do RSI, alguns estudos apontam para algum aprisionamento à medida (Rodrigues, 

2010) pelo não investimento em estratégias de integração social e laboral ou por 

constrangimentos individuais e familiares. Estas flutuações são corroboradas pelos 

dados de beneficiários RSI regressados à medida. Entre 2006 e 2011 aumentou 

continuamente a proporção de beneficiários com prestações cessadas a regressaram 

ao programa, o que correspondia a valores entre 22% a – 29% em 2011 (ISS, I.P., 

2010). 

Apesar destas fragilidades existem evidências que apontam para a relevância dos 

esquemas de rendimento mínimo na vida beneficiários e das próprias comunidades 

(Cabral el al., 2017; Rodrigues, 2010; Farinha Rodrigues, 2016). Os esquemas de 

rendimento mínimo contribuem para a prevenção de situações de pobreza e exclusão 

social, potenciam maior participação social e laboral das pessoas. De igual forma, são 

favoráveis para a manutenção de salários justos e à inclusão social de pessoas cuja 

obtenção de emprego não é uma prioridade. 

 

 Análise crítica à implementação de medidas de inserção 

 

Da meta-análise apresentada no ponto anterior, pudemos verificar que existe um 

conjunto de elementos comuns que fragilizam as políticas de medida social. 

Conforme se pode observar no quadro 1, as medidas de política social não se 

traduzem maioritariamente em resultados tangíveis ao nível da inserção sócio-laboral. 

Com efeito, mesmo quando existe empregabilidade, as medidas analisadas 

apresentam-se como uma forma de criação de uma espécie de sub-mercado de 

trabalho, no qual o emprego não garante a inclusão económica e social, ao 

caracterizar-se pelo afastamento dos standards do trabalho digno e pautado por 

grande instabilidade e precariedade. 
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Quadro 1 - Análise de medidas de política social em Portugal 

 

Medidas Factos Análise 

  

Estágios 

profissionais 

-Entre 2008 e 2012: média anual de 

25’000 estágios 

-2014: 70’000 estágios – 

maioritariamente estágio-emprego  
-Em 2014: 1/3 dos jovens foram 

contratados pelas organizações 

acolhedoras do estágio 
-Precariedade elevada 

-Usurpação do estágio para um 

“sub-mercado de trabalho” 

Contratos 
Emprego-Inserção 

- 70% executa tarefas no Estado 
Junho 2015: 47’000 na 

Administração Pública + 36’000 nas 

autarquias locais + 11’000 na 
Administração central + 5000 em 

IPSS 

-Desempregado passa a 
“ocupado”, deixando de 

constar das taxas de 

desemprego 
-Queixas por parte dos 

utilizadores por usurpação da 

medida para um “sub-mercado 
de trabalho” 

Formação 
Profissional 

Cursos de 

Aprendizagem 

-2010-2011: 9 meses pós-formação 
46,1% dos formandos mantêm-se no 

desemprego, 32,6% estão 

empregados, 3,3% retomaram os 
estudos e 18% estavam noutras 

situações de inatividade, 64,1% 

desempregados ou inativos 

-Desempregado passa a 
“formando”, deixando de 

constar das taxas de 

desemprego 
-Resultados positivos ao nível 

das dimensões subjetivas e 

relacionais do desemprego 

Contrato 

Emprego-
Inserção+  

-Vínculo relacionado com o RSI 

- Diminuição do nº de beneficiários e 
do valor médio da prestação no 

período de crise: 224.513 

beneficiários em 2018 

- Agrega prestação pecuniária 

com programa profissional 
e/ou formativo 

- Medida mais polémica 

-Fragilidades ao nível da 

cobertura, adequabilidade e 
potencial de capacitação 

-Reduzido investimento em 

acompanhamento de percursos 
de integração formativa e /ou 

profissional 

- Escassez de recursos 
humanos no acompanhamento 

individual dos processos 

Rendimento 

Social de Inserção 

-Cerca de 20% dos beneficiários de 

RSI vivem abaixo da linha de 

pobreza 
-A fraude ( uma das maiores críticas / 

estigma da medida) é de 3%, tendo 

diminuído com a maior fiscalização e 

acesso a contas bancárias dos 
beneficiários 

-Fragilidade da medida a nível 

da adequação, cobertura e não 

recurso 
-Criação de “sub-mercado de 

trabalho” 

-Défice de recursos para 

aplicação da medida 

Fontes: Hespanha e Caleiras, 2017; Portal IEFP; Van Lancker, 2017; Rodrigues, 2010 
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Transversalmente às diversas medidas apresentadas, bem como da reflexão de 

outros modelos (Lalande, 2008), verifica-se um conjunto de constrangimentos à 

efetivação das medidas, a saber: i) desconhecimento das medidas e dos apoios sociais 

por parte dos potenciais beneficiários e mesmo por parte das organizações que 

implementam as medidas; ii) complexidade administrativa, linguística e relacional 

dos processos; iii) debilidade das intervenções de curto prazo para fazer face a 

problemas multidimensionais de exclusão social, não permitindo uma abordagem 

interseccional; iv) insuficiência de recursos humanos e formação específica por parte 

dos profissionais; v) medidas estigmatizadas; vi) vivências do fenómeno de “portas 

giratórias” ou trajetórias “yô-yô” potencial o cepticismo dos beneficiários. Todos 

estes constrangimentos têm repercussões ao nível de uma percepção generalizada da 

complexidade das medidas e em última instância de não requisição/utilização das 

medidas por parte de potenciais beneficiários que teriam direito de acesso. 

 

4. Experiências e práticas de inserção socioprofissional 

Interessa-nos compreender neste artigo quais os fatores de sucesso e os 

instrumentos de trabalho acionados pelos profissionais de acompanhamento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade no acesso ao mercado de trabalho e na 

manutenção de um posto de trabalho. Pretendemos identificar modelos de inserção e 

mais-valias para os beneficiários e perfis profissionais de acompanhamento.  

Para concretização desse propósito recorremos a dados de três projectos 

considerados boas práticas, a saber: i) GEPE, ii) EPP e iii) PRESS. O primeiro 

projeto é nacional e trata-se dos Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego 

(GEPE) que procura potenciar competências de empregabilidade em desempregados. 

Adicionalmente, recorremos a contributos teóricos e empíricos de dois projetos 

europeus - o projeto EPP e o projeto PRESS-, sobre modelos e estratégias de 

acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade nas Work Integration 

Social Enterprise (WISE), em português “empresas de inserção pelo trabalho”. O 

quadro 2 dá conta da base metodológica deste exercício de sistematização e partilha 

de conhecimentos. Correspondem a boas práticas de acompanhamento e 

monitorização profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade em Portugal e 

em alguns países europeus.  

Os dados apresentados resultam da aplicação de diferentes técnicas qualitativas de 

recolha de dados: análise de conteúdo a testemunhos de facilitadores e participantes 
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nos GEPE, resultados de 10 estudos de caso e contributos da observação participantes 

a WISES e projetos com iniciativas de ativação de empregos de públicos em situação 

de vulnerabilidade. 

 

Quadro 2 – Síntese das estratégias metodológicas adotadas 

 

 

4.1. O caso GEPE 

O GEPE, criado em 2012 em Portugal, são uma iniciativa da Sociedade Civil sob a forma 

de grupos informais de pessoas desempregadas (8 a 12 participantes) que se reúnem 

periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de emprego. Contabilizam-se 25 GEPE 

no Norte e 43 na região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 Assente num modelo de autoajuda, todos os membros colaboram e cooperam durante 

um ano em sessões semanais de uma hora e meia. O compromisso é a premissa e 

alavanca chave do GEPE e interpela os participantes para uma atitude proactiva através 

da procura de emprego e da assiduidade nas reuniões. Alicerça-se igualmente num forte 

espírito de coesão grupal consubstanciado no pressuposto de não alteração da 
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constituição dos grupos. Os grupos são construídos inicialmente e não são modificados 

mesmo em caso de desistência ou de obtenção de posto de trabalho.  

Estas sessões são orientadas por dois facilitadores que pode também ter vivenciado ou 

viver uma situação de desemprego. A formação e acompanhamento destes formadores 

são realizadas de forma contínua, com maior intensidade na preparação inicial das suas 

funções e competências chave.  

O carácter diferenciador e inovador dos GEPE traduz-se na ausência de pagamento de 

apoios sociais nem disponibilização de ofertas de emprego. É uma medida de baixo custo 

e complementar às medidas existentes, com forte importância do papel das redes de 

contactos na transição para o mercado de trabalho. 

Insere-se naquilo que alguns autores apontam como uma “nova ordem social” (Paiva 

et.al, 2015) ao corroborarem o contributo da economia social para a promoção do 

emprego e por se reinventar, a partir da constatação de um necessidade e criar propostas 

ajustadas.  

Por fim, enfatizar a validação dos pressupostos da teoria da interseccionalidade 

transpostos pela presença no GEPE de pessoas com percursos profissionais e de vida 

díspares. Os testemunhos analisados demonstram o cruzamento de categorias sociais 

distintas que geram a situação de desemprego e que não se baseiam apenas no género, 

pertenças étnicas, de classe e níveis de escolaridade. Aliás, no seguimento do que foi 

afirmado anteriormente, o GEPE ilustra de forma clara a transversalidade dos processos 

de desinserção social. Contabiliza-se pelo menos 5 testemunhos em 18 nos quais os 

participantes afirmam ter formação superior. Não é possível, contudo, fazer uma análise 

mais profunda uma vez que os restantes testemunhos não clarificaram o seu nível de 

escolaridade.  

 

4.2. O projeto europeu EPP 

A atual Estratégia Europeia e nacional 2020 prioriza a área do emprego e da inclusão 

social, na qual as WISE (Work Integration Social Enterprise) - empresas sociais de 

inserção pelo trabalho - permanecem uma aposta incontornável pelo seu elevado 

potencial de impacte social. Neste contexto, emergem perfis profissionais de 

acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade nos seus diferentes 

percursos de inserção laboral. 

No projeto europeu “Fortalecer os perfis profissionais emergentes no terceiro setor – 

uma via para promover pontes inovadoras para o trabalho e inclusão social de grupos 
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desfavorecidos”, analisamos modelos de inserção socio laboral na Áustria, Bélgica, Itália, 

Portugal e Reino Unido. Tratou-se de uma investigação-ação com uma metodologia 

qualitativa de dez estudos de caso a partir de dados recolhidos entre 2014 e 2016. 

As temáticas da integração no mercado de trabalho são complexas e exigem a ação 

integrada de diversas dimensões de inclusão social. As que se consolidam um pouco por 

toda a Europa, ainda que de forma heterógena (Quintão et al., 2017; Davister et al., 

2004), são apenas um instrumento entre outros que poderão fazer parte de soluções para 

os problemas que os públicos em situação de vulnerabilidade enfrentam, em particular 

desempregados de longa duração, cujo afastamento em relação ao trabalho está associado 

a fatores sociais e educacionais, e, não raras vezes, a doenças físicas e psicológicas.  

As WISE, enquanto negócios da comercialização de bens e serviços, distinguem-se de 

outro tipo de empresas pela sua missão social de integrar pessoas que estão afastadas do 

mercado de trabalho, quer por baixos recursos educacionais, quer por trajetórias de 

desemprego de longa duração ou também por incapacidades físicas e/ou mentais.  

Constata-se que os modelos WISE variam de país para país. Na nossa amostra de 

cinco países é possível identificar semelhanças entre a Áustria, a Bélgica e a Itália. Estes 

são países onde as WISE estão mais institucionalizadas, têm tradições históricas mais 

longas e organização corporativa mais fortes. No entanto, os modelos de integração de 

trabalho variam substancialmente entre os países. Portugal e o Reino Unido emergem 

como exemplos singulares por diferentes razões e opostos, em alguns aspetos. Por 

exemplo, alto nível de dinamismo no campo do empreendedorismo social no Reino 

Unido e baixo em Portugal, e a regulamentação estatal de topo em Portugal e a 

desregulamentação estadual no Reino Unido. 

Apresentamos aqui os resultados do projeto em termos de modelos de inserção. 

Assim, foram identificados três modelos, presentes no quadro 3, a saber: i) Modelo de 

transição para o mercado regular de emprego; ii) Modelo de emprego permanente; iii) 

Modelo cooperativo de autoemprego. 

O primeiro modelo de WISE, identificado na Áustria, Portugal e Reino Unido, centra-

se na integração pelo trabalho através do emprego temporário e/ou aconselhamento e 

apoio à procura ativa de emprego. Constitui uma resposta ao desemprego.  Portugal tem 

uma situação singular. Tendo tido sido criada uma lei WISE em 1998, (uma réplica do 

modelo de empresas de inserção francês), a lei foi suspensa em 2012 e extinta em 2015. 

Haviam mais de 500 WISE na década de 2000. As restantes WISE que ainda existem 
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enfrentam falência. O modelo oficial é ou era de transição, mas existem / existiam 

pluralidade de situações. O segundo modelo, nos quais se inserem o caso italiano e belga, 

são orientados para a empregabilidade e integração no mercado de trabalho regular de 

pessoas, com itinerários ajustados aos perfis dos beneficiários. Por último, o terceiro 

modelo, totalmente novo de empresa social de autoemprego apoiado para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Resulta diretamente da experiência prática dos 

empreendedores sobre as limitações de outras abordagens ao emprego para pessoas com 

deficiência. Os beneficiários da empresa são os seus membros que recebem pensões do 

Estado e financiam a cooperativa. Apresenta práticas altamente individualizadas e 

flexíveis no apoio a adultos com dificuldades de aprendizagem. 

Quadro 3 – Modelos de integração das WISE Modelo de transição para o 

mercado regular de emprego 

Modelo de transição para o mercado regular de emprego 
Áustria - Modelo assente na assinatura anual de contratos entre WISE e serviços regionais de 

emprego com especificação do número, perfil e tempo máxima de permanência (entre 3 a 9 
meses) dos beneficiários, obrigando a taxas de sucesso mínimas de 30%. 

 

Portugal – Modelo com fase inicial de formação (até 6 meses), seguido de celebração de 
contrato de trabalho a com duração entre 6 e 24 meses com a organização promotora de WISE. 

No final do percurso de inserção a entidade promotora da WISE poderá contratar o trabalhador 

com o recurso um prémio (subsídio) de integração, ou contar com a competência do IEFP para 
novas respostas de integração profissional. 

 

Reino Unido – Modelo com forte enfase no desenvolvimento de metodologias individualizadas 

de competências de adultos com dificuldades de aprendizagem tendo em vista a sua integração 
no mercado de trabalho regular, e paralelamente, trabalho sobre os contextos de integração 

destes indivíduos no suporte aos empregadores 
Modelo de emprego permanente 

Itália – Modelo que assume a forma de cooperativa social de inserção com itinerários 

ajustados à medida do perfil do beneficiário. Embora historicamente as cooperativas sociais 
tendam a oferecer oportunidades de trabalho permanente, há novas experiências de introdução 

de modelos de transição por este modelo se assumir mais eficaz perante os grupos alvo mais 

jovens e em regiões ou sectores económicos onde o mercado de trabalho assume capacidade 
de absorver novos trabalhadores. 

 

Bélgica – Modelo apoiado em acompanhamento e formação (18 meses), havendo 

possibilidade do trabalhador ser contratado permanentemente dentro da própria empresa social 
ou em outro emprego, no mercado de trabalho regular 

Modelo cooperativo de autoemprego 

Reino Unido – Modelo emergente de promoção do auto-emprego, dentro de um sistema 

colectivo e cooperativo de suporte, incubação e acompanhamento de ideias de micro negócios 

e percursos de inserção. Modelo sustentado pela recente reorientação das políticas de 
benefícios sociais para adultos com dificuldades de aprendizagem, passando do financiamento 

de serviços e organizações sociais, para a subsidiação directa dos beneficiários. 

Fonte: Quintão, Martinho & Gomes, 2017. 
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4.3. O projeto europeu PRESS 

 

O projeto europeu PRESS procurou compreender o papel das WISE na 

empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, em específico, mulheres 

da comunidade cigana. Parte do pressuposto que o modelo europeu das WISE, com 

especificidades legais, de abrangência e de atuação nos diferentes países, têm 

contribuído, com potencial inovador, para a capacitação das pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Suportam o crescimento social e profissional das pessoas a longo 

prazo, para a saída progressiva da condição desfavorecida (Nyssens, 2006). 

O público alvo deste projeto, as comunidades ciganas, são a maior minoria étnica 

na Europa. Estima-se que existem cerca de 6 milhões de ciganos na União Europeia 

(Council of Europe for Roma Issues, 2012) e a maioria é cidadão europeu. Os dados 

acerca do número e condições de vida desta comunidade são frágeis, não existindo 

muitas vezes recolha de informação sistemática nos países membros. Adicionalmente 

é frequente a não inclusão de questões de carácter étnico em inquéritos relativos às 

condições de trabalho e condições materiais de vida da população em geral (FRA, 

2016). Contribui também o facto do conceito de cigano agregar vários grupos, com 

especificidades entre si, pelo que o seu recenseamento é exigente e complexo. 

Na sequência desta constatação ainda que seja difícil traçar comparações entre os 

6 países analisados, é possível identificar tendências transversais e apontar 

especificidades de cada território (FRA, 2016; REF,2014; Richardson Institute, 

2014).  

Destaque para os baixos níveis de escolaridade nas comunidades ciganas, 

independentemente do seu grupo etário e comparativamente à população não cigana. 

Em Portugal o abandone escolar precoce é bastante significativo, 90% dos jovens 

ciganos entre os 18 e 24 anos abandonam o ensino secundário sem obtenção de grau, 

em comparação com o valor nacional (14%). Na Hungria existem níveis elevados de 

segregação escolar, isto é, as crianças ciganas frequentam escolas em que todos ou a 

maioria dos seus colegas de escola são ciganos (91%).  

Vários indicadores indiciam reduzida integração laboral. Ao nível da ocupação 

profissional, constata-se elevadas taxas de desemprego, particularmente elevadas na 

Croácia (60%) em comparação com o valor nacional (10%), uma forte concentração 

das mulheres no trabalho doméstico não renumerado, em especial na Itália (50%) e 
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uma elevada proporção de jovens ciganos NEET em Espanha, com 77% dos jovens 

ciganos que não trabalham nem estudam (em comparação com 16% da média 

nacional), um dos valores mais elevados da UE e que afeta, proporcionalmente, mais 

mulheres. Do conjunto de indicadores analisados ressalvam diferenças significativas 

da fragilidade das mulheres ciganas em comparação com os homens. 

A análise transversal aos contextos dos diferentes países aponta para a existência 

de medidas políticas de integração distintas e com focos diferenciados em função, 

entre outros, do contexto histórico e político e das especificidades dos movimentos 

migratórios (European Commission, 2015). Para dar conta dessa diversidade 

identificamos quatro orientações estratégicas nos países que integram a parceria.  

A primeira orientação centra-se em critérios gerais de vulnerabilidade, em que se 

incluí a Bélgica, onde os ciganos (0,2% da população) são referenciados enquanto 

grupo desfavorecido em vez de grupo étnico, sendo que não existem estratégias de 

apoio específicas. O segundo tipo de orientação foca-se na melhoria de condições 

básicas de vida, como o acesso à habitação e nas quais se inserem as políticas 

públicas da Hungria (7,5% de ciganos) e Croácia (0,9%). Na Itália (0,2% de ciganos), 

existe uma orientação estratégia de políticas orientadas em 4 eixos: educação, 

trabalho, saúde e habitação e ainda capacitação de mediadores. Portugal (0,5% de 

ciganos) e Espanha (1,5%) apresentam um modelo de orientações políticas 

relativamente consolidado com programas longitudinais promovidos por 

organizações governamentais focadas na problemática e que trespassam estratégias 

de melhoria das condições materiais de vida, a partir da sensibilização da sociedade 

civil, capacitação e integração societal das comunidades ciganas.  

Para dar conta de boas práticas identificadas neste projeto selecionamos o caso da 

Fundação Secretariado Gitano em Espanha que se evidencia enquanto boa prática de 

trabalho em rede e inclusão social. 

A Fundação Secretariado Gitano (FGS) espelha o grau de maturação de Espanha 

ao nível da intervenção com as comunidades ciganas. A Fundação trabalha, desde a 

década de 1960, para inclusão e promoção das comunidades ciganas em Espanha e na 

Europa, perspetivando a diversidade cultural enquanto uma oportunidade de 

convivência e interação entre culturas diferentes. Tornaram-se Fundação no início do 

século XXI e iniciaram a gestão direta dos fundos europeus para implementar ações 

que melhorem as condições de vida dos ciganos. Para cumprir esse propósito 

promovem programas e projetos de educação, emprego e saúde, campanhas de 
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sensibilização, ações de capacitação, lobbing e advocacy, estando presentes em todo 

o território espanhol. Salientamos o Acceder, promovido pela FSG e financiado pelo 

Fundo Social Europeu, um programa que tem o objetivo de promover a integração da 

população cigana no mercado de trabalho. O Acceder surge para facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho da população cigana através de itinerários de formação e 

emprego, favorecendo a igualdade de oportunidades.  

De facto esta organização destaca-se pelo potencial de capacitação de pessoas em 

situação de vulnerabilidade, sejam elas ciganas ou não, e perspetivando a exclusão de 

uma forma muito próxima à teoria da intersetoralidade, alinhando-se em estratégias 

de inclusão onde se inserem diferentes públicos e cujo objetivo final é integrar as 

pessoas no mercado de trabalho regular, principalmente mulheres, em posições 

sociais e educacionais mais fragilizadas. Além disso este caso é exemplificador do 

gradual reconhecimento das empresas de inserção enquanto instrumento de suporte 

de políticas públicas.  

 

5. Resultados 

Os três modelos empíricos apresentados (GEPE, EPP e PRESS) ilustram práticas 

de acompanhamento e integração ajustados às pessoas e orientados para a sua 

capacitação pessoal. Apesar de cada caso ter peculiaridades, é possível identificar 

também algumas semelhanças. 

O quadro 3 demostra a ausência ou não do que consideramos ser mais-valias de 

modelos de acompanhamento na transição e (re)inserção de pessoas em formação 

e/ou no mercado de trabalho, a saber: i) diversidade de públicos e de intervenções, ii) 

competências para a ativação do emprego, iii) capacitação pessoal / empowerment, 

iv) formação em contexto de trabalho, v) parcerias intersectoriais e vi) sentimentos de 

pertença. 

Em todos os modelos em análise é transversal a abrangência da sua ação a 

diferentes perfis demográficos (sexo, idade, nível de escolaridade e etnia) sem 

segmentar públicos-alvo e criando espaços diversificados de inclusão social. Os 

modelos apontam para adopção de práticas de acompanhamento que respondem à 

multiplicidade de fatores sociais e que são equacionados de uma forma dinâmica e 

não segmentada, consoante os diferentes sistemas de dominação.  
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Duas outras componentes comuns, e interrelacionadas, dizem respeito ao recurso 

de estratégias de empoderamento pessoal, social e profissional e práticas de procura 

ativa de emprego. 

Por sua vez, os dois projetos europeus que constituíram material de estudo deste 

trabalho, assentam em metodologias de integração pelo trabalho a partir de itinerários 

focados na formação em contexto de trabalho e em alianças de cooperação entre 

organizações de natureza distinta, mas que em conjunto trazem aumento de 

possibilidade de integração dos beneficiários. De ressalvar o papel dos GEPE na 

atenuação do isolamento e marginalização de desempregados, dando voz à 

experiência de afastamento do mercado de trabalho de um grupo de pessoas e à 

consolidação de uma identidade coletiva. Corresponde a um sentimento de pertença 

(a um grupo, a uma rotina) que concorre para o trabalho ao nível da inclusão social e 

para o combate à ideia de desinserção. 

 

Quadro 4 – Mais valias dos modelos 

 

 EPP PRESS GEPE 

Diversidade de públicos e de intervenções x x x 

Competências para a ativação do emprego x x x 

Capacitação pessoal / empowerment x x x 

Formação em contexto de trabalho x x  

Parcerias intersetoriais x x  

Sentimento de pertença    x 

Fonte: própria. Nota: Os “x” significam a presença dessa mais-valia nos modelos 

 

Além de contribuir para o desenvolvimento de competências profissionais 

relacionais e formativas, o modelo desenvolvido nos GEPE, apresenta resultados ao 

nível da empregabilidade dos envolvidos, o que acarreta sentimentos de satisfação 

pessoal associadas ao reconhecimento social do facilitador. Afirma um facilitador 

"foi isso que o GEPE nos deu, acima de tudo: voz, dignidade". 

Adicionalmente, ao participarem nestas sessões com diferentes pessoas e sob 

orientação de entidades da economia social, os facilitadores alargam a sua rede de 

contactos, assegura um facilitador que “no GEPE estamos constantemente a fazer 

novos contactos (…) certamente que serão úteis para o meu futuro profissional”. 
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 A função de coaching para a empregabilidade 

 

Considerando que todo o trabalho de inserção sócio-laboral implica funções 

de coaching, ou seja, de acompanhamento individual e grupo de itinerários de 

inserção, apresentamos agora as diversas modalidades de exercício destas funções 

nos projetos em análise.  

No caso dos GEPE, estas funções são desenvolvidas por dois voluntários com 

a co-responsabilização de cada participante no grupo. Estes voluntários podem 

possuir alguma experiência profissional anterior, na sua maioria vivenciaram ou 

vivenciam uma situação de desemprego. Passam por uma formação inicial e por 

sessões de acompanhamento e dispõem de um manual e KIT de formação com 

orientações específicas para esta atividade e validada por parceiros. No referido 

manual é possível identificar alguns princípios que devem orientar a conduta do 

facilitador GEPE: “liderança, escuta ativa e feedback, liberdade e participação e 

envolvimento” (p. 14-15). Importante referir que a assunção de uma postura de 

facilitador dependente do envolvimento e resposta dos participantes aos desafios que 

coloca. É um relacionamento que tem por base e está dependente da coesão grupal 

empática, confirma um participante que “a partilha perante o grupo compromete-nos 

e faz-nos sentir responsáveis por avançar”.  

No referido projeto EPP, os profissionais foram classificados em torno das 

suas suas práticas de terreno, de acordo com diferentes tipos de focos de intervenção 

nos itinerários de inserção, que podem ser considerados na perspetiva do coaching, a 

saber: i) life coaching; ii) job coaching; iii) employment coaching; e iv) employer 

coaching.  

Na primeira categoria, o life coaching, incluem-se as práticas associadas ao 

desenvolvimento pessoal e à empregabilidade (incluindo apoio a problemas de saúde, 

habitação, capacidades sociais e escolares básicas, competências profissionais) 

transversal à totalidade da função de coaching. As práticas associadas à 

aprendizagem de uma profissão e/ou um posto de trabalho (tutoria, formação em 

contexto real de trabalho, formação profissional convencional) estão agrupadas sob a 

designação de job coaching. Todo o trabalho relacionado com a procura ativa de 

emprego dos indivíduos em contexto de mercado de trabalho regular é aqui designado 

por employment coaching. Na última categoria, o employers coaching, inscrevem-se 
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as práticas relacionadas com a integração dos públicos desfavorecidos que, tomam 

como objeto de intervenção os próprios empregadores, as necessidades das empresas 

e de outras entidades empregadoras na área da gestão de recursos humanos e as 

necessidades dos contextos de trabalho na sua adaptação às características específicas 

dos indivíduos em inserção. 

Assim, em torno destas quatro categorias, identificamos um conjunto de 

funções variadas e complementares, seguindo o percurso da actividade de coaching, 

partindo do Acolhimento e Diagnóstico, passando Itinerário de inserção e terminado 

no Processo de transição para o mercado de trabalho. O quadro 5, relaciona o 

desempenho das funções associadas aos quatro tipos de coaching com estas três fases 

do processo: 

 

Quadro 5 - Relação entre funções de coaching e fases de trabalho 

 

Fases do 

percurso 

 

Tipos de 

coaching 

Acolhimento e 

Diagnóstico 

Itinerário de 

Inserção 

Processo de 

transição para o 

mercado de 

trabalho 

Life coaching + + + + + + 

Job coaching + + + + + + + 

Employment 

Coaching 
 + + + + 

Employer 

coaching 
 + + + + + 

Fonte: própria 

 

Este quadro permite-nos entender que as funções de Life Coaching e Job 

Coaching são transversais a todas as fases de trabalho, ainda que com maior 

intensidade nas duas primeiras de acolhimento e diagnóstico e do Itinerário de 

Inserção.  

Quer a função de Employment Coaching quer a de Employer Coaching iniciam-se 

na segunda fase e prolongam-se pela fase do Processo de transição para o mercado de 

trabalho. 

Assim, podemos referir que o trabalho de coaching nas WISE é complexo e 

envolve efetivamente um conjunto alargado de funções associadas ao trabalho, as 



Inclusão pelo trabalho e modelos de integração laboral 

 

23 
 

quais podem e são muitas vezes realizadas por diferentes profissionais com 

competências complementares, num trabalho em equipas multidisciplinares.  

No caso do PRESS, os profissionais que acompanham as pessoas em situação de 

vulnerabilidade nos seus processos de inserção sócio-laboral, têm em comum um 

conjunto de práticas que são consideradas pelos próprios como fatores de sucesso da 

intervenção, a saber: i) trabalho em rede; ii) estratégias de inclusão focadas em 

públicos e intervenções diversificadas, numa gestão da diversidade e numa perspetiva 

interseccional; e iii) formação em contexto de trabalho. 

 

Pistas conclusivas  

 

Num contexto económico em que proliferam mudanças na produção e no 

consumo, nomeadamente através do crescente domínio das máquinas e das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, da interdependência comercial e da 

universalização dos processos de venda e troca, alarga-se o espectro de potenciais 

pessoas em situação de vulnerabilidade económica. O processo de integração social é 

um desafio multidimensional, transversal a diferentes contextos e (re) produzido por 

diferentes mecanismos. Consequentemente há o enfraquecimento de categorias 

sociais fechadas e associadas a processos de exclusão social. Esta tendência é 

confirmada pelos fenómenos de nova pobreza que são indiferentes a categorias de 

classe e escolaridade. O conceito de exclusão social obtém um carácter mais amplo e 

heterogéneo. 

A teoria da interseccionalidade dá conta da influência mútua das relações de 

poder, de etnia, de sexo e de classes. Com origem no movimento feminista negro dos 

anos 70 (Nogueira, 2011) a teoria enfatiza os múltiplos fatores que condicionam o 

percurso de vida das pessoas, ressalvando a multicausalidade associada a situações de 

vulnerabilidade. Trata-se de uma teoria que desafia a forma dominante de análise dos 

processos de exclusão social, cada vez mais híbridos. As categorias sociais que 

colocam as pessoas enquanto “vulneráveis” são perspectivadas enquanto construções 

sociais com repercussões na acessibilidade destes públicos a medidas de política 

pública. Os argumentos subjacentes à teoria da interseccionalidade convocam a uma 

análise múltipla das desigualdades sociais. 
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Ao estimular a utilidade social das pessoas, procurando estratégias de 

empregabilidade inclusiva, o setor da economia social adquire gradualmente maior 

capacidade empregadora e potencial de inclusão dos públicos afastados do mercado 

de trabalho.   

As medidas de políticas sociais contribuem para a promoção da dignidade das 

pessoas em situação de desinserção social, ainda que apresentem limitações de 

adequação e acessibilidade associados a processos de estigmatização promotores de 

situações de não recurso. 

O presente exercício de identificação de boas práticas de integração pelo trabalho 

demostrou o potencial da economia social para a efetiva inserção sócio-laboral, com 

base em três projetos que respondem, através de diferentes modalidades de inserção, 

à insuficiência dos sistemas de proteção social e à incapacidade do sistema 

económico em criar emprego, sobretudo para as pessoas em situação de algum tipo de 

vulnerabilidade. Os produtos e resultados apresentados orientados para a integração 

pelo trabalho, quer pelo modelo das extintas empresas de inserção em Portugal, quer 

por iniciativas da sociedade civil, permitem identificar transformações nas trajetórias 

pessoais e profissionais das pessoas.  

Nos casos analisados, constatam-se perfis profissionais e estratégias de inserção 

heterogéneos, uma tendência de adaptação ao contexto e aos seus públicos. No 

entanto, a sistematização destes perfis e estratégias é fundamental para a 

experimentação e replicação contextual destes perfis emergentes, no sentido da 

promoção e reconhecimento destas práticas. 

 

Nota 

O presente artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
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