
 

 

  

 

 

 

  

  

 

EMPREGO PRIMEIRO  

PORTA ABERTA | AGÊNCIA DE EMPREGABILIDADE 

 

ÂMBITO  

O projeto “Emprego Primeiro – Porta Aberta | Agência de Empregabilidade” é dinamizado pela Associação Bairros e conta com o 

financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. 

O projeto surge como uma resposta complementar ao trabalho que as organizações do terceiro setor desenvolvem, na área da empregabilidade, 

para públicos em situação de vulnerabilidade. 

Acreditamos no trabalho articulado e em rede para encontrar as melhores respostas que visem colmatar as necessidades dos beneficiários do 

projeto, bem como as necessidades das entidades empregadoras. 

 

OBJETIVO 

Prestamos apoio ao nível da empregabilidade a pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Visamos a promoção da empregabilidade de públicos vulneráveis através da ação conjunta de várias entidades com experiência diversificada e 

comprovada com vários públicos em situação de vulnerabilidade, designadamente, pessoas com consumos de substâncias psicoativas lícitas e 

ilícitas, pessoas em situação de sem-abrigo, trabalhadores do sexo e migrantes. 

 

MODELO DE INTERVENÇÃO 

Implementamos um modelo de intervenção integrado, centrado na pessoa, nas suas capacidades, vocação, talentos e especificidades como 

ponto de partida para a geração de rendimento a partir do trabalho, com base nos seguintes princípios de atuação: 

- Metodologia de Emprego Apoiado  

- Abordagem da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) 

 

O QUE FAZEMOS 

- Apoio especializado na área da empregabilidade para as organizações do setor social, visando apoiar os seus beneficiários nas suas 

necessidades laborais 

- Mentoria/coaching/apoio psicológico, através da rede de parceiros 

- Disponibilização de espaço de co-work para o desenvolvimento das atividades dos parceiros 

- Apoio às entidades empregadoras na procura de perfis de candidatos que colmatem as suas necessidades de pessoal (job-matching) 

- Acompanhamento especializado junto das entidades empregadoras (nas diferentes fases: recrutamento, on boarding, pós colocação) 

- Apoio na procura (e elaboração) de incentivos para a entidade empregadora 

 

RESPOSTAS ORGANIZADAS 

- Colocação direta em mercado de trabalho 

- Estágios de integração e ativação profissional 

- Colocação em mercado de trabalho em funções desenhadas à medida 

- Atividades ocupacionais 

- Apoio à criação de autoemprego 

 

 

 

 

 

https://abairros.org/
https://www.lisboa.pt/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BAIRROS  

 

A BAIRROS é uma rede de organizações e atores individuais, colaborando na construção de comunidades ativas, coesas e solidárias. Assume-

se como um agente intermédio que foca a sua ação nas áreas da capacitação e inovação social.  

 

A BAIRROS, centra-se em 3 áreas de atuação:  desenvolvimento local, empreendedorismo e capacitação e apoio comunitário.  

 

Acreditando na intervenção continuada como principal motor para a geração de impacto social, os projetos e ações da Bairros requerem a 

integração de uma componente de carácter formativo, realizando atividades no âmbito da educação não formal e informal. 

 

Devido às sucessivas mudanças e alteração do território, e à constante necessidade de adaptação dos agentes que nele trabalham, também 

desenvolvemos projetos pontuais, respondendo da melhor forma possível a este desafio. 

 

Para  a  BAIRROS,  a  promoção  da  inclusão  na  comunidade  de  pessoas  em  situação  de vulnerabilidade é fundamental para o 

desenvolvimento de uma cidade justa, participativa e democrática, pelo que, enquanto Rede de entidades com diversas valências e com 

experiência comprovada na intervenção com públicos vulneráveis e/ou na área da empregabilidade, encerra em si os recursos essenciais para 

avançar com uma Agência de Empregabilidade focada nesta população, com capacidade de ativação e criação de sinergia a partir dos recursos  

endógenos e exógenos à Rede.  

 

Encerra as competências e experiências de todas as organizações suas associadas e pretende ser para elas um catalisador de recursos físicos, 

financeiros e de RH, bem como um promotor de partilha de boas práticas e constituição de parcerias e um capacitador dessas organizações a 

nível estrutural e dos seus técnicos. 

 

 

CONTACTOS 

     Casa dos Presidentes 

     Rua Gualdim Pais n.º 89, 1900-254 Lisboa 

     (+351) 216 064 770 

     (+351) 932 448 395 

     geralportaberta@abairros.org  

     www.porta-aberta.org 
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