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1. Quem Somos
O GRUPO NORTE é um Grupo Empresarial de capitais espanhóis, solido, moderno e
socialmente responsavel com uma experiencia acumulada de mais de 45 anos na
oferta de soluções globais e integradas de gestão estratégica e operacional de
recursos humanos.

2016
275 milhões de
volume de Negocios

12.700
Trabalhadores 

5% com deficiencia
113 vitimas violência
genero

1.600
Clientes

1972
Nasce o GRUPO NORTE
em Valladolid

86%
Índice de Fidelização

50
Escritórios

“Uma marca líder em Serviços Integrados, especialista em Soluções Inovadoras, 
juridicamente seguras e que criam mais valor para os seus Clientes”



Mantendo os valores e as raízes familiares, o GRUPO NORTE diferencia-se pela paixão e pelo
entusiasmo na estruturação de soluções assentes na Inovação, no desenvolvimento e gestão
do Talento com Impacto Social. Com uma oferta integrada de serviços, o GRUPO NORTE é
especialista nas seguintes áreas de de actividade:

Facility Services Capital Humano Externalização

Serviços Sociais Seguros Centro Especial de 
Empregohttp://www.grupo-norte.es/

1. Quem Somos

Empresa Social
Reinvestimento 70%



Empregabilidade Integração Social Sensibilização Melhoria da Qualidade de Vida

Projectos Sociais - 4 Eixos de Acção:

O Teu Talento Interessa-nos
Objetivo: 
- Promoção de oportunidades de 
emprego para pessoas com 
dificuldades de inserção socio-
profissional

Publicos:
- Mulheres vitimas de violência 

domestica
- Pessoas com deficiência
- Jovens em situação de pobreza 

e exclusão social

Programas:
- Programa de Estágios G^N
- Integra Click – Literacia 

Digital

Juntos Somos Mais Fortes
Objetivo: 
- Apoiar projectos comunitários

em geografias onde o G^N
desenvolve a sua actividade
empresarial que visem
melhorar as condições de vida
de grupos sociais de elevado
risco de pobreza e exclusão
social

Programas:
- Concurso Internacional de

Fotografia “ A vida Quotidiana
das Pessoas com Deficiência”

- -Premio de Imprensa contra a
violência do género (escrita,
Radio e TV)

- Banco alimentar contra a
fome de Valhadolid

- 70 projectos sociais; 235 mil
euros de investimento; 7000
pessoas abrangidas

O Limite Defines tu; Põe-te no 
Meu Lugar.

Objetivo: 
- Apoiar projectos comunitários

em geografias onde o G^N
desenvolve a sua actividade
empresarial que visem
melhorar as condições de vida
de grupos sociais de elevado
risco de pobreza e exclusão
social

Publicos:
- Crianças e Jovens ;
- Pessoas com deficiência.
- Rede de Escolas e 

Comunidades Educativas
Programas:
- Equipa de Basquetebol de

Cadeira de Rodas –
Sensibilização de escolas

- Outdoors de RSO utilizando o 
desporto adaptado

O teu Bem Estar é o Nosso 
Objetivo

Objetivo: 
- Apoiar projectos comunitários

em geografias onde o G^N
desenvolve a sua actividade
empresarial que visem
melhorar as condições de vida
de grupos sociais de elevado
risco de pobreza e exclusão
social

Publicos:
- Crianças e Jovens;
- Familias e Seniores.
Programas:
- Plano de ajudas sociais
- “El Bocadillo Solidario”
- Projecto Erasmus +: A 

Diversidade na Escola Inclusiva
- Terapias com cães, oficinas de 

cozinha, escola de dança, Works 
psicomotricidade, excursões etc.
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2. Dados Sociais

• 10% da população, mundial (650 milhões) vivem com uma deficiência, sendo que este número está a
aumentar, devido ao crescimento demográfico, aos avanços da medicina e ao envelhecimento (OMS);
• 90% dos serviços, produtos e das cidades não são acessíveis;
• 386 milhões de pessoas em idade de trabalhar são deficientes (OIT) sendo que o desemprego chega a
atingir os 80%, em alguns países.
• Um estudo da Universidade Rutgers EUA de 2003 refere que 1/3 dos empregadores declararam que as
pessoas com deficiência não poderiam realizar convenientemente as tarefas exigidas. A segunda razão
mais comum apresentada para não contratar pessoas com deficiência é a necessidade de ter de
proceder a adaptações dispendiosas.
• Nos países onde a esperança de vida é superior a 70 anos, cada indivíduo viverá com uma deficiência
em média 8 anos, isto é 11,5% da sua existência.
• 80% das pessoas com deficiência vivem nos países em desenvolvimento (PNUD).
• Em certos países, 25% das deficiências são devidas a ferimentos ou actos de violência (OMS).
• 19% das pessoas menos instruídas têm uma deficiência, em comparação com 11% das mais instruídas
nos países da OCDE.
• 20% das pessoas mais pobres têm 1 deficiência e em geral são consideradas como as mais
desfavorecidas pelos membros da sua própria comunidade (Banco Mundial);
• 30% dos jovens que vivem na rua são deficientes (UNICEF);
• 90% das crianças com deficiência não vão á escola (UNESCO);
• A taxa de alfabetização mundial relativa a adultos com deficiência não excede os 3% e no caso das
mulheres não chega a 1% (PNUD).



• A taxa de deficiência da população residente em Portugal à data do Census de 2001 era de 6,1%
correspondendo a 636 059 pessoas (52,65% homens);
• Das 636 059 pessoas, 341 133 não tinha sido atribuído qq grau de deficiência (53,63%) sendo
que 56 013 tinham grau de deficiência inferior a 30%, 63 461 com grau de deficiência entre 30% e
59%, 101 518 com grau de deficiência entre 60% e 80% e 73 844 pessoas com grau de deficiência
superior a 80%.

(Relatório de Dezembro 2018)

• Em 2017 entraram 181 pessoas com deficiência na universidade face ás 130 de 2016 (+39,2%).
• Em 2017 menos de 50% das universidades estão preparadas para receber estudantes com deficiência
(rampas para cadeira de rodas, livros em braille, sítios internet acessíveis ou simples serviços de apoio);
• Em 2016, 7 em cada 10 pessoas sem deficiência tinham emprego e menos de 4 em cada 10 pessoas
com deficiência grave tinham emprego - As pessoas com deficiência têm mais dificuldade em arranjar
emprego;
• Entre 2011 e 2017, o desemprego diminuiu para as pessoas sem deficiência, mas aumentou muito para
as pessoas com deficiência;
• Em 2017 quase 9 em cada 10 pessoas com deficiência sem trabalho tinham mais de 25 anos e 6
pessoas em cada 10 estavam à procura de emprego há mais de 12 meses (DLD);
• em 2017, estavam registadas 12.911 pessoas com deficiência como desempregadas nos centros de
emprego e só 1 em cada 10 conseguiram trabalho.
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3. Lei das Quotas

Lei das Quotas para a integração – Lei n.º 4/2019 de 10 de Janeiro

A Lei das Quotas estabelece um número mínimo de empregados com deficiência, com uma
incapacidade > = 60%, nos seguintes termos:

a) 2% para empresas com + 100 empregados (4 anos para se adaptar);
b) 1% para empresas com 75 a 100 empregados (5 anos para se adaptar);
c) Excluem-se pessoas em formação, estagiários e prestadores de serviço;
d) A deficiência para efeitos desta Lei, inclui “as áreas da paralisia cerebral, orgânica,

motora, visual, auditiva e intelectual”.
e) O grau de incapacidade mínimo de 60% é definido por “juntas médicas dos serviços

de saúde” que emitem “atestado medico de incapacidade multiusos”.



3. Lei das Quotas
A Lei das Quotas estabelece um número mínimo  de empregados com deficiência, com uma 
incapacidade > = a 60%, nos seguintes termos: 

e) O número de empregados com deficiência serão reportados anualmente no Relatório 
Único.

f) O cumprimento da Lei será objeto de auditorias do ACT e de avaliações feitas pelo INR e 
pelo IEFP, de três em três anos. 

g) Condições muito excepcionais podem excluir empresas do cumprimento desta Lei.

As questões em aberto desta Lei: 

• Na definição das deficiências/incapacidades para efeito da quota, foram excluídas as doenças 
mentais. 

• Na definição de empregados, o estatuto de “trabalhador temporário” não foi clarificado. A 
aproximação com menos risco será a de contabilizar o número de empregados temporários 
no número de empregados da empresa em que o trabalho está a ser prestado.

• O tipo de contrato para o recrutamento de empregados com deficiência, a termo ou 
permanente, não é definido. No entanto, os contratos permanentes são requisito de outras 
normas da qual dependem benefícios e subsídios para as empresas.



4. Apoios Institucionais
Pessoas com Deficiência e Incapacidade:

Pessoa que apresenta limitações significativas ao nivel da actividade e da participação,
decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caracter permanente e de cuja
interação com o meio resultem dificuldades continuadas, designadamente ao nivel da
obtenção, manutenção e progressão no emprego

Pessoas com Deficiência e Incapacidade + Capacidade de Trabalho Reduzida:
Pessoa que possua capacidade produtiva inferior a 90% da capacidade normal exigida
a um trabalhador nas mesmas funções profissionais ou no mesmo PT, em razão das
alterações estuturais e funcionais e das limitações de actividades delas decorrentes.

Apoios são atribuidos em função da Avaliação da Capacidade de Trabalho considerando 
o perfil do posto de trabalho a ocupar (CIF – Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saude, 2004 OMS) e não pela Incapacidade do individuo 
avaliada pela Junta Medica do SNS estabelecida no Atestado de Incapacidade Multiusos 
(Tabela Nacional de Incapacidades) – capacidade avaliada pelo CR, reavaliada após o 3.º 

ano e depois de 5 em 5 anos num maximo de 3X



4. Apoios Institucionais
A) Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade 
– Lei 290/2009 de 12 de Outubro republicada pelo D. Lei n.º 108/2015 de 17 Junho:
1. Marca de Entidade Empregadora Inclusiva
2. Apoio á qualificação
3. Apoios á Integração, Manutenção  e Reintegração no Mercado de Trabalho
4. Emprego Apoiado nas modalidades:

4.1. Estagio de Inserção para pessoas com deficiência e incapacidade
4.2. Contrato Emprego-Inserção para pessoas com deficiência e Incapacidade
4.3. Emprego Protegido para pessoas com deficiência e Incapacidade + capacidade de 
trabalho reduzida entre 30% e 75%
4.4. Emprego Apoiado em Mercado aberto (EAMA) para pessoas com deficiência e 
Incapacidade + capacidade de trabalho reduzida entre 30% e 90%
4.4.1. Comparticipação no RBM e contribuições para a SS do empregador 
4.4.2. Adaptação postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitectonicas
4.4.3. Apoio no estagio previo inicial
4.4.4. Acompanhamento pos-colocação 

B) Estagios Profissionais – Portaria nº 131/2017 de 7 de Abril
C) Contrato Emprego       – Portaria nº 34/2017 de 18 de Janeiro
D) Igualdade de Género  – Portaria nº 84/2015 de 20 de Março
E) Solicitação de reduções das contribuições sociais á Segurança Social.



5. Modelo de Intervenção
A SOLUÇÃO IMPLANTE supõe a alocação de um Gest or Dedicado in-house que , num
forte conte xto de proximidade com a dire cção de re cursos humanos , s e de dica a
e s t ruturar soluçõe s adaptadas às re alidade s socio-locais de forma a sa t is faze r as
ne ce s s idade s do proje cto , funcionando como um facilitador e uma e xte nsão da DRH.
Conta com o apoio de uma e quipa de e s pe cia lis tas e m acompanhament o bio-
psicosocial para acompanhar e avaliar de uma forma cont inua as pe s s oas com
de ficie ncia .

Acolhimento
Formação Inicial Acompanhamento 

Permanente Bio-Psi

Gestão da 
Saída❶

❷ Formação Continua 
Job coaching

❸

❹

R&S /Avaliação

5

Enquadrame
nto Bio-PSI

Envolvimento Gestão Topo
Formação Chefias
Sensibilização Trabalhadores
Comunicação interna
Comunicação externa
Envolver os parceiros



5. Modelo Intervenção
FASE 1
DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES

FASE 2 
DEFINIÇÃO DE PROFISSIOGRAMA

FASE 3 
RECRUTAMENTO VIA CTE/CR/PARC

FASE 4
SELECÇÃO G^N/CR/CLIENTE

FASE 4
AVALIAÇÃO CENTRO DE RECURSOS

FASE 6
QUALIDADE

✔ Candidatos com skills tecnicas
e comportamentais
✔Candidatos devidamente
avaliados em termos de
Incapacidades e Capacidade de
trabalho alinhado PT
✔Candidatos informados
✔Candidatos disponíveis e
prontos para “formação”
✔Bolsa Segmentada em função da
area, tipologia e grau de
deficiencia mais ajustada á função

BOLSA DE EMPREGORecrutamento

FASE 1
Diagnost ico de 
Necessidades

FASE 2
Def inição de
Prof issiogram
as

FASE 3
Recrut ament o

FASE 4
Selecção

ETAP A 5
Qualidade

Etapa 1
Le vantam e nto de  
Ne ce ss idade s

Etapa 3
Validação das  Re colhas

Etapa 1
Form ulação da 
Es t ra te gia  de  R&S

Etapa 1
P ré -Se le cção 
G^N/Clie nte
Etapa 2
Se le cção Té cnica CR

Etapa 3
Cons t ituição de  Bolsa  de  
Candidatos  AP TOS

Etapa 1
Re colha de  Dados

Etapa 2
Tratam e nto da 
Inform ação

Etapa 1
Es t ruturação de  
P rofis s iogram as

Etapa 3
Es tabe le cim e nto de  
Circuitos  de  Art iculação

Etapa 2
Validação de  
Espe cificaçõe s Etapa 3

Im ple m e ntação de  
Me lhorias

Etapa 2
Abe rtura  de  Canais  de  
Re crutam e nto

Etapa 3
Cons t ituição de  Base  de  
Dados



Profissiograma – Operador de Empilhador
5. Modelo Intervenção
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1 – Apresent ação : 3 – A Segurança no Trabalho:

Est ratégia de Formação Conjunta a operacionalizar at ravés de um Plano de Formação à
Medida, est ruturado com um conteúdo programát ico para a formação inicial e cont inua sendo
entregue a todos os colaboradores um Manual de Acolhiment o:

❖A Linha de  P re paração
❖A Unidade  de  Ge fBox
❖A Unidade  de  Kit t ing
❖ Caracte ris t icas  do pos to  de  t rabalho
❖ P roble mas  té cnicos
❖O re gime  de  as s iduidade
❖O re gime  de  produt ividade
❖Ope ração com maquinas
❖A che fia
❖Que s tõe s  cont ratuais

❖ Act ividade
❖ Organização
❖ Cultura
❖Missão, valore s , RSA
❖ P roje ctos  de se nvolvidos . 

2 – As 
Operações :

❖ Obje ct ivos
❖ P lano de  e me rgê ncia
❖ Os  EP IS
❖ De scrição de  normas
❖ Que m e  como abordar
❖ P roce dime ntos  e  acçõe s  inte rnas
❖ Cont rolo  de  ge s tão ope racional 

Not as:
O Volum e de horas de form ação te órica e
prat ica as s im como a e s t rutura do
programa, conte údos e do Manual de
Acolhiment o se rá de finida conjuntam e nte
de acordo com as ne ce s s idade s e
obje ct ivos do proje cto . P ode incluir
linguage m ge s tual ou int rodução de
fe rram e ntas adapatadas á t ipologia de
de fic iê ncia .

4  – Qualidade &  Ambient e

3. Modelo Intervenção5. Modelo de Intervenção
Formação



3. Modelo Intervenção5. Modelo de Intervenção
Parceiros



6. Desafios
• Inclusão versus Integração
• Desconstruir o estigma da deficiência
• Envolver a gestão de topo e os quadros fazendo do projecto um 

designio corporativo
• Empresa Kinetica e mais Centrada na Pessoa
• Conciliação da Vida Pessoal com a Profissional – construção de 

Planos Individuais de Inserção alinhados com as necessidades 
especiais dos publicos

• Desenvolver a Empregabilidade e a adaptabilidade como 
instrumentos de competitividade e de cidadania empresarial 

• Aposta em estrategias de requalificação e formação das skills 
comportamentais e tecnicas em detrimento do recurso ao 
financiamento do defice de produtividade 

• Estruturar uma boa equipa de acompanhamento bio-psicossocial
• Encontrar parceiros que acompanhem o ritmo da empresa
• Potenciar os apoios financeiros e tecnicos de uma forma eficiente



OBRIGADO !!!

Miguel Toscano | Country Manager Grupo Norte | Gerir o Talento na Diversidade e Prevenir o Risco no Trabalho | Lux Lisboa Park Hotel | 13 novembro 2019 
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