INCORPORA DA FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”

Trabalhos que dão vida
• Seleção de perfis profissionais
• Conceção e aplicação de itinerários de
inserção personalizados
• Acompanhamento das pessoas no
processo de adaptação
Apoios à contratação
A empresa usufrui de assessoria sobre:
• Medidas de apoio à contratação
• Candidaturas a medidas de emprego
• Legislação sobre a contratação de
pessoas com deficiência

Um programa para
a inserção laboral de
grupos populacionais com
dificuldades
Mais de 67 000 empresas já
deram um contributo social
Mais de 270 000
contratações desde o início
do programa

O programa Incorpora da Fundação
”la Caixa” é um programa de
intermediação laboral que contribui,
desde 2006, para melhorar a integração
socioprofissional de pessoas em situação
de vulnerabilidade.
O programa baseia-se nas necessidades
das empresas e colabora com o tecido
social para garantir uma integração
adequada da pessoa na empresa.

O que oferecemos
Às empresas
Através de técnicos de inserção laboral,
selecionamos e preparamos as pessoas
adequadas à sua empresa. Além disso,
gerimos o processo de forma gratuita
e prestamos-lhe assessoria constante,
proporcionando um apoio integral que
inclui todas as etapas:
• Assessoria sobre a legislação em vigor
em matéria de contratação

Além disso, o programa oferece uma
alternativa de Responsabilidade Social das
Empresas (RSE) através da inserção laboral.
Às entidades sociais
Formação para a profissionalização e
o aperfeiçoamento da capacidade de
inserção laboral das entidades sociais que
adiram ao programa.
Às pessoas
Ajudamos pessoas em risco ou em
situação de exclusão social a terem
acesso a um emprego que corresponda
às suas capacidades e motivações, seja
numa empresa ou iniciando o seu próprio
negócio.
• Pessoas com deficiência física ou
cognitiva
• Pessoas com experiência de doença
mental
• Desempregados de longa duração
• Vítimas de violência de género
• Pessoas privadas de liberdade
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Trabalhos que dão vida
Como funciona o Incorpora?
Para as pessoas em situação de
vulnerabilidade
Contacto com a entidade da
Rede mais próxima de si
Aceda com um clique à Rede Incorpora e
contacte a entidade social da sua zona.

Elaboração do seu Plano
Individualizado de Inserção

Como atuamos

O programa conta com mais de 400
entidades sociais de inserção laboral
que trabalham em rede com o tecido
empresarial em Portugal, Espanha,
Marrocos, Polónia e Hungria, bem como
com uma rede solidária de empresas no
âmbito da Responsabilidade Social das
Empresas.
Os técnicos de inserção laboral
constituem um elemento fundamental.
Através deles, oferecemos às empresas
um serviço de intermediação que
proporciona um apoio integral durante
todo o processo.
Desta forma, empresas e entidades
sociais trabalham em conjunto através
do programa Incorpora da Fundação
”la Caixa”, com o objetivo comum de
facilitar a contratação de pessoas.

Os técnicos Incorpora da entidade elaboram
consigo o seu Plano Individualizado de Inserção
e de formação.

Acompanhamento continuado
Acompanhamo-lo ao longo da sua preparação para
a empregabilidade.

Contacto com empresas

Revemos consigo as ofertas de trabalho e
preparamo-lo para os processos de seleção.

Acompanhamento após
a inserção

Acompanhamo-lo durante a fase de integração na
empresa, ajudamo-lo a adaptar-se ao novo contexto
laboral e prestamos-lhe assessoria em caso de conflito.

Onde pode obter informação
Na página web do programa
www.pt.incorpora.org/para-as-pessoas
Junto de uma das entidades sociais
que colaboram com o programa
Consulte a lista de entidades
colaboradoras por região em
www.pt.incorpora.org

Como funciona o Incorpora?
Para a empresa
Contacto com o programa
• www.pt.incorpora.org/para-as-empresas
• info.portugal@fundacaolacaixa.org
• 800 834 002, segundas e quintas, das
9h às 12h
Será contactado por um técnico Incorpora
que irá:
• Analisar consigo as necessidades de
contratação da sua empresa.
• Ajudar a tornar o processo de
seleção inclusivo mediante a
apresentação de uma seleção dos
melhores candidatos para as ofertas
de trabalho.
• Acompanhá-lo ao longo da fase
de inserção e durante o período de
adaptação do novo trabalhador à
empresa.
• Assessorar a sua empresa no que diz
respeito aos apoios de que poderá
usufruir em caso de contratação
de pessoas em situação de
vulnerabilidade.
• Assessorar a sua empresa sobre
o cumprimento da legislação em
matéria de contratação de pessoas
com deficiência.
• Dar apoio à estratégia de RSE da
sua empresa mediante a realização
de ações de sensibilização e
comunicação, e relatórios não
financeiros.
• Colaborar na melhoria da
competitividade com os valores
da inclusão: retenção do talento,
melhoria da qualidade do emprego e
promoção da inovação.
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Obtenha mais informação
Visite a nossa página web, www.pt.incorpora.org
@FundlaCaixa • #IncorporaFundlaCaixa

