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INCUBADORA SOCIAL DE
EMPREGO - COIMBRA



O QUE SÃO AS
INCUBADORAS
SOCIAIS

As Incubadoras Sociais de Emprego são

estruturas autorizadas pelo IEFP para

intervir junto de equipas de

desempregados no âmbito da procura

ativa de emprego e contribuir para o

reforço das condições de empregabilidade

e para a respetiva (re)inserção

profissional.

Entende-se por Equipas de Procura de

Emprego os grupos de desempregados

dinamizados e orientados pelas

Incubadoras Sociais de Emprego para a

procura ativa de emprego, durante um

período não superior a cinco meses,

mediante a aplicação de metodologias

colaborativas específicas.

O desenvolvimento das atividades das

Incubadoras e o apoio às Equipas de

Procura de Emprego é assegurado por um

técnico, designado por mentor, que fica

afeto em exclusividade e a tempo

completo à Incubadora Social de Emprego.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

• Desenvolver competências pessoais, sociais e

digitais com vista ao reforço da empregabilidade

dos participantes;

• Promover o desenvolvimento de estratégias

flexíveis de abordagem ao mercado de trabalho;

• Promover a inserção profissional dos

desempregados;

• Promover atividades que permitam desenvolver

a  proximidade entre a comunidade empresarial e

os participantes;

 • Desenvolver parecerias territoriais para

desenvolvimento e valorização da Incubadora na

região de Coimbra.

EQUIPAS DE
PROCURA DE

EMPREGO



No âmbito do Programa ATIVAR.PT, e perante um desafio do IEFP, IP – Instituto do Emprego e Formação
Profissional, a CoimbraMaisFuturo iniciou em finais de 2021 o processo de criação de uma Incubadora Social de
Emprego no território, que iniciou atividade a 01 de Fevereiro de 2022 e termina a 31 de dezembro de 2022,
contando com duas equipas até final do projeto. A primeira equipa deste projeto piloto teve a duração de 5
meses, com início a 22/02/2022 e término a 28/07/2022.  Prevemos em Setembro dar início a uma nova equipa.

Esta iniciativa piloto caracteriza-se por uma intervenção de grande proximidade ao território, e assenta em
Equipas de Procura de Emprego constituídas por grupos de 20 desempregados encaminhados pelo IEFP,
orientados por um mentor para a procura ativa de emprego, durante um período não superior a cinco meses. Um
aspeto fundamental nas metodologias a adotar com estas Equipas, são as práticas colaborativas que conciliam
técnicas de procura de emprego ajustadas às dinâmicas do mercado laboral com uma forte componente de
aconselhamento técnico. Todo o processo de intervenção com os desempregados, cuja participação é de carácter
voluntário, assenta também, no desenvolvimento de competências pessoais, sociais e digitais com vista ao
reforço da sua empregabilidade.

A primeira Equipa de Procura de Emprego foi composta por 20 candidatos, 14 mulheres e 6 homens com idades
compreendidas entre os 24 e os 54 anos, situando-a idade média nos 47 anos. De referir que é um grupo
bastante heterogéneo relativamente à sua formação, estando inseridos no grupo participantes com o 12º ano,
com licenciatura, com mestrado e com a frequência de doutoramento. Relativamente às áreas de qualificação,
foram igualmente bastante diversas: medicina veterinária; psicologia; saúde ambiental; filosofia; relações
internacionais; gestão, serviço Social; multimédia; agronomia; produção florestal, etc. Salientamos ainda que 19
dos candidatos são do concelho de Coimbra e 1 do concelho da Mealhada. 



 

61 sessões ministradas

21 Presenciais

40 Online

 

 

47 sessões individuais de

acompanhamento

realizadas

 

22 semanas 

61 sessões 

244 horas 

14640 minutos4 eventos externos

595 candidaturas

realizadas

50% inserido em contexto de

trabalho

a equipa DE procura DE Emprego EM NÚMEROS



Caraterização do grupo inicial - EPE1

A média de idades deste
grupo de participantes é de

46 anos.



Caraterização do grupo inicial

A grande maioria deste
grupo foi constituído por

elementos do sexo feminino. 

Um grupo muito
qualificado e

profissionalmente
diversificado.



Competências
Trabalho em equipa
Microsoft Office
Competências de gestão
Liderança

Incubadora

Social

Sofia Santos

Infográfico de Competências

Formação

Coimbra

Coimbra

Carlos Pedro

João Diogo

Fátima Miranda
Coimbra

Liliana Bernardo
Coimbra

Coimbra

Célia Gaspar

Coimbra
Bruno Lopes

Coimbra
Susana Campos

Mestrado em GRH E

Lic. Gestão Recursos Humanos
CET em GARH
CCP

Lic. em Filosofia
Formação Google Capstone

 em Gestão de Projectos

Lic. Psicologia Clínica
CCP
CCPE

12.º Ano Téc.Comercial

12º Ano - Economico social

Lic. em Gestão
CCP

Mestrado em Serviço Social 

comportamento organizacional

Gestão de RH
Gestão
Administração

Gestão de Projectos

Psicologia
Educação

Formação

Atendimento ao público
Vendas

Delegada comercial Nos canais

Actividade Seguradora

Sustentabilidade
Economia Social
Economia Circular
Compliance

Serviço social

Disponível para estágio Profissional

Criação de materiais didáticos
e expressão artística

Horeca e Saúde

Organização
Gestão de Tempo
Autonomia
Comunicação
Liderança

Gestão de projetos
Autonomia
Criatividade

Trabalho em equipa
especializada em 

Inglês fluente
atendimento ao publico

Capacidade de Trabalho em Equipa
 e de Adaptação

Persistente
Flexibilidade

Resilente

Resolução de problemas

Liderança 

Comunicação
Capacidade de iniciativa

Gestão de equipas

Gestão de equipamentos sociais
mediadora de conflitos

Organização 

CCP
Lic. em Serviço Social 

14
Áreas

Mentora

47
Idade

média

Área profissional

https://www.linkedin.com/in/carlos-pedro-pinto-almeida-216702235/
https://www.linkedin.com/in/joaoediogo/
http://www.linkedin.com/in/fatimarmiranda
http://www.linkedin.com/in/liliana-bernardo-42lb
http://www.linkedin.com/in/c%C3%A9lia-gaspar-b1ba9492
https://www.linkedin.com/in/brunolopes75
https://www.linkedin.com/in/susana-campos-87b406a9


TIC- Sistema de informação

Área profissional CompetênciasFormação

Coimbra
Francisco Fonseca

Sistema de informação (nível V)

CCP

Helpdesk

Helpdesk
Estratégia Marketing digital

Ferramentas de produtividade

Ferramentas de análise

Coimbra
Carla Pêgo

Saúde - vendas
marketing

Eng. Produção Florestal

Espírito de equipa e Resiliência.

Comunicação
Vendas

Gestão de território e clientes
Capacidade  analítica

Coimbra
Paula Lucas

 Expressão Artística

Téc. Auxiliar de Saúde e Geriatria

TéC.  Auxiliar de Fisioterapia 

e Massagem

Mestrado em Criação Artistica 

Contemporânea

pontual e assíduaCCP

Boa comunicação
polivalente
trabalho em equipa

Pampilhosa
Carla Santos Políticas e mar

Planeamento/Desenv. territorial
Sustentabilidade

Mestrado em Inovação e 
Políticas de Desenvolvimento

Trabalho em equipa
autonomia
Adaptação a contextos distintos
Organização

Coimbra
Sandra Luís

Administrativo / Secretariado

Curso Secretariado de Direcção

Especializada na área 
administrativa e secretariado 

Coimbra
Ana Valente

Coimbra
Carolina Simões

Segurança e Higiene no Trabalho

Segurança Alimentar
Formação
Administrativa

Pós Graduação de Técnico 

Lic. em Saúde Ambiental

Superior de Segurança no Trabalho

Téc. Superior de Segurança 

no Trabalho Nível VI

CCP

Branding

Multimédia
Design
Fotografia e Vídeo

Pós-graduação Edição e
Lic. Multimédia- ISMT

Pós-produção Vídeo

Multimédia

Branding

Design
Fotografia e Vídeo

Excel

Frequência universitária 2ª ano

em Ciências Políticas no ISCSP

Disponível para estágio Profissional

Lic. em escultura

Lic.  Planeamento regional
e urbano
CCP

CCPE

Trabalho em equipa
Criatividade
Adaptabilidade

Incubadora

Social

Sofia Santos

14
Áreas

Mentora

47
Idade

média

Infográfico de Competências

http://www.linkedin.com/in/franciscofonseca-pt
https://www.linkedin.com/in/carlamarianopego/
http://www.linkedin.com/in/paulalucas51
https://www.linkedin.com/in/carla-cristina-santos-pt/
http://www.linkedin.com/in/sandra-lu%C3%ADs-1a621163
https://www.linkedin.com/in/ana-valente-61752ab7/
https://www.linkedin.com/in/carolina-sim%C3%B5es97/


Candidatos que saíram da epe1



Nome Candidatura espontânea Iniciativa da Empresa Resposta a vaga de
emprego Total

Ana Valente 25  50 75

Bruno Lopes 5  26 31

Carla Pêgo 3 2 54 59

Carla Santos 14  27 41

Carolina Simões 1  3 4

Célia Gaspar 3 1 49 53

Fátima Miranda 21  34 55

Francisco Fonseca 7  12 19

João Emanuel Diogo 3 1 70 74

Liliana bernardo 5  68 73

Paula Lucas 2  16 18

Pedro Almeida 6 1 20 27

Sandra Luís 14  16 30

Susana
  Campos 22  14 36

candidaturas ENVIADAS

A apresentação de indicadores a partir do inquérito: Registo de
candidaturas de emprego, tem por objetivo promover uma maior
visibilidade das candidaturas efetuadas pelos membros da incubadora
social de emprego, bem como permitir estabelecer novas formas de
intervenção na incubadora.

RESPOSTAS
TOTAIS 595



TOTAIS POR
PARTICIPANTE

POR PARTICIPANTE E
TIPO DE CANDIDATURA

TOTAIS POR TIPO DE
CANDIDATURA



mETODOLOGIA APLICADA

Criação de uma drive partilhada com os participantes para partilha de
conteúdos das sessões e conteúdos abordados. 

1.

2.  Mapa de Base de Dados foi criado digitalmente no Padlet, onde os
participantes partilhavam ofertas de emprego, formação e estágios. Para
além do Padlet de grupo, os participantes criaram o seu Padlet individual,
que servia como diário de desenvolvimento, onde partilhavam as reflexões
pessoais e registavam os momentos das sessões.  



3. Mapa de Empregabilidade onde os participantes fizeram o levantamento das
empresas da região e/ou empresas que gostariam de trabalhar.

4. Adequação dos Currículuns Vitae e Cartas de Apresentação/ Motivação às
necessidades atuais do mercado de trabalho.



5. Elaboração e treino do discurso de valorização profissional e Elevator Pitch.

6. Treino de entrevista em modo presencial e online.

7. Sessão fotográfica profissional. 



Oficina de Empregabilidade "O que procura quem contrata";
Feira de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional;
Feira de Emprego Virtual;
Formação de LinkedIn para Totós;
Olimpíadas de Excel;
Oficina de Escrita Criativa e Criatividade;
Gestão de Prioridades e do tempo;
Gestão do Stress e da Ansiedade no Desemprego;
Comunicação de Alto Impacto e a Entrevista de Emprego.

8. Eventos externos e partilha de conhecimentos



TESTEMUNHOS



TESTEMUNHOS

A ISE foi de enorme importância para mim, porque pude desenvolver novas competências e
experiências pessoais/ profissionais. Têm sido uma mais valia na procura de emprego e com

resultados muito positivos.
É um projeto dinâmico e com objetivos concretos para orientação dos participantes numa procura

de emprego, seguindo criteriosamente as normas necessárias para mesmo.
Para concluir, este projeto tem uma mentora extremamente motivadora e com muito dinamismo

que nos gera interesse na procura de emprego e/ou na criação da nossa própria atividade.
 

PAULA LUCAS

Tenho o privilégio de participar numa das experiências piloto de uma incubadora social de
emprego em território nacional.

Um espaço que se tem configurado como uma mais-valia e um território de partilha e
entreajuda, só possível pela presença pró-ativa, dinâmica, empenhada e sincera da nossa

mentora Sofia Santos e pelo excelente de grupo de participantes.
A situação de desemprego acarreta simultaneamente muitas possibilidades, muitos desafios e
sem dúvidas inúmeras ansiedades e angústias agravadas por um isolamento social que se vai

instalando gradualmente e muitas vezes de forma impercetível nas nossas vidas.
Fazer este caminho de regresso ao mundo do trabalho de forma acompanhada, por outros,

com as mesmas questões, as mesmas dificuldades, pode ajudar-nos a encontrar ânimo e novas
abordagens mais eficazes para a nossa procura de emprego.

A mentora que acompanha o nosso grupo é incansável na procura de estratégias de melhoria,
de aperfeiçoamento junto de todos e de cada um dos intervenientes nesta, agora já “equipa” de

procura de emprego.
 

FÁTIMA MIRANDA



TESTEMUNHOS - ELEMENTOS INTEGRADOS



CONCLUSÃO

Em suma, este projeto piloto que decorreu durante cinco meses, foi sem dúvida
memorável e inspirador, quer pelas suas aprendizagens, quer pelos momentos de
partilha e ainda pelas experiências vivenciadas. 

Apesar de todas as dúvidas iniciais, de alguma falta de apoio e insuficiente informação
nos conteúdos disponibilizados nos manuais dos mentores, tenho a certeza que esta
primeira equipa foi um sucesso. A taxa de empregabilidade poderia ser mais elevada,
contudo, considero que tem de se analisar outras variáveis como a formação
académica especializada, a idade e o contexto empresarial da região de Coimbra.
Todavia, no follow-up a 3 meses que irá ser realizado, tencionamos atingir a meta dos
65% de taxa de empregabilidade.

Relativamente à próxima EPE, que irá iniciar em setembro, estamos bastante
expectantes pois vamos realizar a metodologia num período de tempo mais curto: 66
sessões em 4 meses. Na nossa opinião e partilhando igualmente a opinião unânime dos
participantes da EPE1, a duração de 5 meses da primeira equipa, foi demasiado extensa,
pelo que a redução de tempo poderá ser benéfica. 

Um agradecimento a todos os que tornaram possível.

 


