
EMPREGO 
PARA TODOS
Seminário Nacional
Refletir > Discutir > Analisar > Projetar

4 dezembro 2018 | 9:00 » 17:30
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte

Parque Adão Barata, LOURES

> TODOS FAZEM PARTE!

Especialmente direcionado para empregadores do setor privado, 
público, cooperativo e da economia social, quadros técnicos 
da administração pública central, local e de organizações 

não-governamentais, pessoas com deficiência e suas famílias. 
A participação no seminário está, no entanto, aberta 

ao público interessado nesta temática.

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Inscrições: Departamento de Educação
Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo
211 151 141/203 | dipe@cm-loures.pt
Sujeita à capacidade da sala
Inscrição em www.cm-loures.pt | Telefone 211 151 141/203
Endereço eletrónico dipe@cm-loures.pt
O local do seminário é totalmente acessível e são assegurados os 
serviços de interpretação para pessoas com deficiência auditiva
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ENTRADA LIVRE

O emprego é um direito reconhecido na Constituição da República 
Portuguesa, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. O 
direito ao emprego é um direito fundamental e imprescindível na garantia 
da independência, autonomia e dignidade na vida de cada um.

A Constituição determina a responsabilidade do Estado na realização 
de políticas que garantam a integração das pessoas com deficiência e 
que efetivem a realização dos seus direitos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, 
subscrita e ratificada por Portugal em 2009, reconhece no seu artigo 
27º “o direito das pessoas com deficiência a trabalhar, em condições de 
igualdade com as demais; isto inclui o direito à oportunidade de ganhar a 
vida através de um trabalho livremente escolhido ou aceite num mercado 
e ambiente de trabalho aberto, inclusivo e acessível às pessoas com 
deficiência”.

Apesar das medidas implementadas para garantir o direito das pessoas 
com deficiência, ao emprego, a taxa da população com deficiência, 
empregada, mantém-se significativamente inferior à média nacional.

O Emprego para Todos, horizonte de dignidade e justiça social, é um tema 
que nos interpela a todos e que nos exorta a trabalhar mais e melhor. 

Assim, e em linha com outras ações já desenvolvidas, terá lugar no dia 
4 de dezembro de 2018, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, 
em Loures, o seminário nacional Emprego para Todos, organizado pela 
Câmara Municipal de Loures, em parceria com o Instituto Nacional para 
a Reabilitação.

Esta iniciativa é uma oportunidade para:

* refletir sobre a implementação nacional da Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência das Nações Unidas;

* discutir o combate à discriminação;

* consciencializar para as capacidades de trabalho das pessoas com 
deficiência, face às novas realidades do mundo do trabalho e do emprego;

* analisar experiências bem-sucedidas e identificar desafios futuros na 
integração profissional de pessoas com deficiência no mercado laboral.

Programa

9:00 |  Receção 

9:30 |  Sessão de abertura

Vieira da Silva
Ministro do Trabalho, 
Solidariedade 
e Segurança Social

Bernardino Soares
Presidente da Câmara 
Municipal de Loures
 
10:00 | Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
das Nações Unidas e Emprego 
das Pessoas com Deficiência

Paula Campos Pinto
Coordenadora do ODDH 
– Observatório 
da Deficiência e Direitos Humanos;
Presidente do Mecanismo Nacional 
para a Monitorização 
da Implementação da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência

Comentário: Rogério Cação
Vice-presidente da FENACERCI 
– Federação Nacional de 
Cooperativas de Solidariedade 
Social 

11:15 | Pausa para café

11:30 | Painel
Velhos e Novos Desafios do 
Mercado de Trabalho

Moderadora: Carla Coelho 
CREACIL – Cooperativa de 
Reabilitação, Educação e 
Animação para a Comunidade 
Integrada do Concelho de Loures

Helena Rato
APD – Associação Portuguesa de 
Deficientes

Mariana Canto e Castro
Randstad Portugal

Mónica Leonardo
APEA – Associação Portuguesa 
de Emprego Apoiado

Sara Câmara Pestana
OED – Operação de Emprego 
para Pessoas com Deficiência

13:00 | Almoço livre

14:30  | Painel e debate
Casos de Sucesso na Integração 
Profissional de Pessoas 
com Deficiência

Moderadora: Beatriz Reis
Câmara Municipal de Loures 

Jorge Fernandes
Fundação para a Ciência 
e Tecnologia

Mafalda Ribeiro
Sorrir sobre Rodas

Paula Fernandes
Perene S.A.

Salomé Barreira
El Corte Inglés (Marca Entidade 
Empregadora Inclusiva 2017)
 
Gracinda Martins
Universidade de Aveiro 
(Marca Entidade Empregadora 
Inclusiva 2017)

Susana Marques
Instituto do Emprego e Formação 
Profissional 

17:15  | Encerramento
Sumário das principais ideias 
do evento

Humberto Santos
Presidente do Instituto Nacional 
para a Reabilitação

Paulo Piteira
Vice-presidente da Câmara 
Municipal de Loures


