Código de Identificação: Programa GT-BES 10/2019

IDENTIFICAÇÃO
Instituição: ISPA-Instituto Universitário
Morada: Rua jardim do tabaco, 34
Telefone: 218811753
E-mail: clopes@ispa.pt
Título da Ação: Integração de pessoas portadoras de deficiência (Trissomia 21) no Centro de Documentação ao abrigo
do emprego apoiado (ISPA-Instituto Universitário/IEFP)
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos
Nº máximo de participantes por ação: 5
Nº mínimo de participantes por ação: 2
Data de realização: 19 de Julho
Contacto para inscrições: pnunes@ispa.pt; clopes@ispa.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
A 5m da estação de Santa Apolónia
PROGRAMA DA VISITA
Em Portugal, a contratação de cidadãos portadores de deficiência já é uma realidade. Os incentivos financeiros introduzidos
pelo Governo, aliados à mudança da visão empresarial, têm vindo a acrescentar à sociedade valores, apoios e vantagens que
garantem a melhoria dos serviços e produtos e, contribuem para a promoção de uma melhor qualidade de vida para todos.
Neste âmbito é apresentada a experiência De integração de uma jovem portadora de Trissomia 21 na equipa do Centro de
Documentação do ISPA-Instituto Universitário ao abrigo do programa de emprego apoiado do IEFP.
Esta experiência permitiu o desenvolvimento de uma actividade laboral válida, supervisionada e remunerado acrescentado
valor à equipa do Centro de Documentação e ampliando a responsabilidade social da instituição.
PROGRAMA
10h - Receção e visita às instalações
11h - Apresentação da Joana Cruz (Trissomia 21)
11h30 – História da Joana Cruz pela Professora Doutora Júlia Serpa Pimentel
12h – Processo de integração na equipa do Centro de Documentação
12h30 – Perfil funcional e protocolo com o IEFP
13h – Almoço
14h – Reunião com equipa de suporte
14h15 – Papel dos Recursos Humanos
15h00 – Apresentação dos processos de adaptação e integração na equipa pelo supervisor Técnico José Narciso
15h30 – O papel do Director nos processos de decisão por Carlos Lopes
16h – Desafios e perspectivas futuras
16h30 – Café com todos
17h- votos de um bom retorno a casa.

Observações:
Boa disposição precisa-se!

