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Resumo 

 

Os percursos de empregabilidade juvenil sustentados pelas práticas de aprendizagem 

ao longo da vida 

Vanda Maria Ferreira dos Reis Figueiredo 

 

O presente relatório tem como objectivo enquadrar e relatar o estágio efectuado na Divisão 

de Juventude e Conhecimento da Câmara Municipal de Cascais, área da Empregabilidade. 

Nele se expõem conceitos como: Empregabilidade, que actualmente se impõe como uma 

categoria universal de análise do mercado de trabalho; Aprendizagem como um processo 

contínuo que decorre ao longo da vida; e Educação Não-Formal como método facilitador 

de desenvolvimento de um conjunto de capacidades e competências fora do currículo 

formal de ensino. Descrevem-se ainda as actividades desenvolvidas na entidade 

acolhedora, fazendo uma análise crítica das mesmas. Por fim, apresenta-se um trabalho de 

investigação sobre “Quais as competências que um colaborador deve possuir na opinião 

do empregador”. 

 

 

Palavras-chave: Empregabilidade, Aprendizagem ao Longo da Vida, Educação Não 

Formal. 
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Abstract 

 

The paths of youth employability sustained by lifelong learning practices 

 

Vanda Figueiredo Maria Ferreira dos Reis 

 

The present report aims to frame and describe the internship at Divisão de Juventude e 

Conhecimento da Câmara Municipal de Cascais, on the area of employability. In it are 

addressed concepts such as: employability, which currently stands as a universal category 

of analysis of the labor market; learning as an ongoing process that takes place throughout 

life; and that of Non-Formal Education as a facilitating method of developing a set of 

capabilities and skills outside the formal education curriculum. It also describes the 

activities developed in the hosting organization, with a critical appreciation of it. At last, it 

is presented a research about "What are the skills that an employee must have in the 

opinion of the employer." 

 

 

Key-words: Employment, Lifelong Learning, Non-Formal Education. 
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Introdução 

Este relatório representa o estágio desenvolvido na Divisão de Juventude e Conhecimento 

da Câmara Municipal de Cascais, na área da Empregabilidade. O estágio contou com a 

orientação do Mestre Francisco Carreiro, psicólogo educacional e coordenador da área da 

empregabilidade. Este teve a duração aproximada de 6 meses (600 horas) com uma carga 

horária de 5 horas diárias. Como supervisor por parte da Universidade contei com o 

acompanhamento regular do Professor Doutor José Carochinho. 

Este estágio correspondeu, por um lado, aos meus objectivos e interesses, e, por outro, 

permitiu a intervenção no âmbito da minha actividade profissional.  

Decidi realizar este estágio, não só pela valorização pessoal, mas sobretudo pela 

necessidade de consolidar a experiência adquirida, com o intuito de reforçar as minhas 

competências científicas no meu desempenho profissional, enquanto psicóloga 

organizacional. Assim, desde há algum tempo, que se me afigurava a necessidade, cada 

vez maior, de adquirir novos conhecimentos científicos, consentâneos com a prática diária.  

O estágio em questão, visou adquirir conhecimentos relativamente ao impacto que a 

inserção no mercado de trabalho tem no público-alvo, os jovens. O estudo desta temática é 

importante para ter um melhor conhecimento acerca das necessidades e alterações nos 

jovens e, consequentemente, sobre a sociedade em geral inerentes ao processo de 

empregabilidade. A pertinência deste estágio assentou ainda na minha convicção de que o 

resultado final poderá ser uma aposta de futuro no que se refere a uma maior compreensão 

deste processo tão complexo que é a empregabilidade e à necessidade de valorização do 

capital humano nas organizações através da aprendizagem ao longo da vida. 

O estágio académico é uma boa oportunidade de angariar conhecimento teórico e prático, 

consolidação de aptidões e competências. Foi importante neste processo merecer o apoio 

do supervisor da Universidade e do orientador da entidade acolhedora. Tanto o supervisor 

como o orientador estiveram sempre presentes nas várias fases: acolhimento na entidade de 

estágio, na elaboração do plano de estágio, na preparação da actividade diária, no 

enquadramento e desenvolvimento profissional, no auxílio ao esclarecimento das nossas 

dúvidas, no feedback positivo e negativo, na avaliação do desempenho, no apoio 

pedagógico e científico, no debate de ideias, na apresentação de sugestões, na ajuda da 

forma e conteúdo do relatório até ao apoio na análise estatística.  
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Na qualidade de estagiária, para além de ter adquirido competências técnicas, adquiri 

igualmente outras aprendizagens que me levaram a reforçar competências pessoais e 

sociais que me vão ser muito úteis futuramente no mercado de trabalho, tais como: 

capacidade de adaptação, capacidade de trabalhar em equipa, capacidade de gerir o tempo 

e o stress, capacidade de planeamento e organização, capacidade de criar empatia, 

capacidade de saber escutar activamente, resiliência, capacidade empreendedora e 

capacidade de tomada de decisão. A atitude proactiva, humilde, de saber escutar de querer 

pertencer à equipa, de disponibilidade, de “vestir a camisola”, de “não sei fazer, mas vou 

aprender”, de ser empreendedora, de sair da zona de conforto, foram práticas sempre 

presentes no meu estágio e que facilitaram o processo de aprendizagem e tornaram-me 

uma pessoa e uma profissional melhor. 

Actualmente os jovens necessitam de investir e desenvolver as suas competências de modo 

a adaptarem-se e sobreviverem a um mercado de trabalho exigente e sem fronteiras, sendo 

cada vez mais confrontados com desafios que lhes exigem uma crescente preocupação com 

o desenvolvimento das suas carreiras, uma maior flexibilidade e diversificação da força de 

trabalho, e a capacidade para se adaptarem às alterações do mercado de trabalho. É neste 

contexto que conceitos como os de Empregabilidade, Aprendizagem ao Longo da Vida e 

Educação Não Formal ganham maior importância.  

O psicólogo organizacional não pode ser apenas um aplicador de técnicas, necessita 

também compreender o homem como um ser social, que está em constante interacção com 

o meio. O trabalho do psicólogo organizacional é muito abrangente, o seu papel na 

sociedade não pode ser só o estudo do indivíduo, mas também de análise e intervenção nas 

organizações. Actualmente o psicólogo organizacional cumpre um papel muito mais 

político e estratégico, na elaboração de políticas de recursos humanos, planeamento 

estratégico, desenvolvimento de carreiras e planos de sucesso, desenvolvimento de 

equipas, de análise e mudanças da cultura organizacional, de programas de formação no 

âmbito do desenvolvimento pessoal e de programas de qualidade de vida. Actuando assim 

no estabelecimento de estratégias para as várias áreas da organização, na procura de 

objectivos de curto, médio e longo prazo. Neste contexto o meu estágio foi enriquecedor, 

porque me permitiu diagnosticar as necessidades, reflectir sobre as problemáticas, definir e 

estabelecer objectivos, projectar e executar planos de acção para a resolução das 

problemáticas, elaborar planos de formação da área comportamental relacionados com 
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aquisição de competências para a inserção no mercado de trabalho, elaborar e executar 

conteúdos formativos no âmbito do desenvolvimento pessoal, melhorar conteúdos de 

avaliação de desempenho, apresentar propostas para resolução de problemas, ter o 

conhecimento real de quais as competências que o empregador valoriza num colaborador e 

a participação em formações que envolveram mais conhecimento na qualidade de 

psicóloga organizacional. Este relatório pretende traduzir o empenho e dedicação nas 

actividades desenvolvidas e as aprendizagens adquiridas. 

O relatório encontra-se dividido em 4 capítulos. Um primeiro, introdutório, que apresenta e 

caracteriza a entidade acolhedora, um segundo que referencia o enquadramento teórico das 

principais actividades desenvolvidas. No terceiro capítulo serão apresentadas as 

actividades desenvolvidas e, por fim, no quarto capítulo é feita a apreciação final do 

estágio e respectiva análise crítica.    

 

. 
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CAPÍTULO I 

Caracterização da entidade acolhedora 

 

1. Caracterização do Concelho de Cascais 

 

1.1 Localização, Toponímia e Freguesias 

Situado a ocidente do Estuário do Tejo, entre a Serra de Sintra e o Oceano Atlântico, o 

território ocupado pelo Concelho de Cascais é limitado a Norte pelo Concelho de Sintra, a 

Sul e a Ocidente pelo Oceano Atlântico e a Oriente pelo Concelho de Oeiras. 

Na segunda metade do século XII Cascais foi uma pequena aldeia de pescadores e 

lavradores. O topónimo Cascais parece, mesmo, derivar do plural de cascal (monte de 

cascas), o que se deve relacionar com a abundância de moluscos marinhos aí existentes. 

Em 1370, forma-se o termo Cascais, assistindo-se poucos anos depois ao crescimento de 

Cascais no exterior das muralhas do Castelo. 

O Concelho de Cascais insere-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML). A sua 

localização geográfica em conjunto com o facto de a AML integrar a capital do país, 

Lisboa, torna-o num centro de recursos estratégicos para o desenvolvimento económico, 

social e cultural, conferindo-lhe condições privilegiadas para uma constante melhoria da 

qualidade de vida dos seus efectivos populacionais, o que o caracteriza como uma área 

territorial de grande atractividade.  

O Concelho de Cascais tem uma área de 97,1 Km2, sendo constituído por 6 freguesias: 

Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e S. Domingos de Rana. A freguesia de 

Alcabideche é a que possui maior território, seguindo-se Cascais e S. Domingos de Rana 

com uma expressão idêntica, e depois por ordem decrescente, Estoril, Carcavelos e Parede.    

Figura 1: Mapa do Concelho de Cascais 
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1.1.1. População 

Nos resultados preliminares dos Censos 2011, a população residente no Concelho de 

Cascais, em 21 de Março de 2011, era de 205.113 habitantes, sendo que 96.591 são 

homens e 108.522 são mulheres. Este valor representa um crescimento de cerca de 20,2% 

face a 2001.  

De acordo com os censos de 2011, a população com menos de 18 anos, residente no 

Concelho de Cascais é de 38 018, já relativamente às famílias residentes verificou-se um 

aumento de 62.980, para 82.383, ou seja 30,815%.  

No distrito de Lisboa, o concelho de Cascais foi o que teve maior crescimento 

populacional em valores absolutos na última década e o terceiro em valores percentuais. As 

freguesias de Alcabideche e S. Domingos de Rana foram as que mais contribuíram para 

esse crescimento. 

Pode-se considerar que o aumento populacional é um factor importante de incremento da 

sustentabilidade económica, fazendo crescer os negócios, estimulando a iniciativa privada 

e a circulação de moeda. Sublinha-se a existência de compatibilidade e sustentabilidade 

entre o crescimento populacional e a qualidade de vida (ex: 12 praias com bandeira azul). 

O aumento populacional coloca à Câmara Municipal de Cascais (CMC) alguns desafios 

para o futuro, é preciso estudar e conhecer qual a capacidade populacional máxima do 

concelho e saber igualmente, quais as consequências que este aumento tem na qualidade de 

vida das pessoas, no ambiente, na saúde, no trânsito, na criminalidade, nas infra-estruturas 

básicas ou equipamentos, entre outros. 

 

2. Descrição da Organização 

A Câmara Municipal de Cascais é o órgão autárquico deste concelho e tem por missão 

definir e executar políticas tendo em vista a defesa dos interesses e satisfação das 

necessidades da população local. 

Nesse sentido, cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em todas as áreas da 

vida, como a saúde, a educação, a acção social e habitação, o ambiente e saneamento 

básico, o ordenamento do território e urbanismo, os transportes e comunicações, o 
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abastecimento público, a educação, a juventude, o desporto, a cultura, a defesa do 

consumidor e a protecção civil. 

O Balanço Social de 2011 indica que o número total de efectivos em 31 de Dezembro de 

2011 era de 1.496.  

Os três principais cargos/carreiras da CMC são Assistente Operacional, Assistente Técnico 

e Técnico Superior, que representam cerca de 30%, 31% e 25% respectivamente. A 

categoria “Outros” representa cerca de 7% deste universo, onde se destacam as carreiras de 

Polícia Municipal e Fiscal Municipal, com 56 e 37 colaboradores, respectivamente, e 

totalizando cerca de 86% desta categoria. A categoria Informática também está presente 

em “Outros”, com 11 colaboradores 

Relativamente à distribuição entre género, existe um equilíbrio a nível do número de 

colaboradores do género feminino e masculino na CMC. Já a nível de carreiras, existe uma 

clara preponderância de um género face a outro em determinadas carreiras. De referir 

sobretudo as carreiras de assistente operacional em que o sexo masculino é preponderante. 

De igual forma, na carreira de assistente técnico e técnico superior, o sexo feminino é 

preponderante.  

Relativamente à modalidade de vinculação, cerca de 90% dos colaboradores estão 

vinculados com contractos de trabalho a tempo indeterminado, sendo esta, aliás a forma 

largamente maioritária de constituição de relações jurídicas de emprego público na 

Administração Pública. 

A organização interna dos serviços municipais adopta o modelo de estrutura hierarquizada, 

constituída por: unidades orgânicas nucleares (direcções e departamentos municipais); 

unidades orgânicas flexíveis (divisões); subunidades orgânicas (unidades de apoio à 

gestão) dirigidas por um coordenador técnico; gabinetes (figura 2). 
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Figura 2 - Organograma da Câmara Municipal de Cascais 
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3. Local de Estágio 

O estágio decorreu na Divisão de Juventude e Conhecimento da Câmara Municipal de 

Cascais, na Área da Empregabilidade. 

 

4. Missão da Divisão de Juventude e Conhecimento 

Contribuir para a emancipação dos jovens através da criação de estratégias orientadas para 

o desenvolvimento das suas competências pessoais, sociais e profissionais com vista a 

dotá-los das capacidades e condições necessárias ao exercício de uma cidadania plena. 

 

5. Áreas de Intervenção e Objectivos Estratégicos 

 

5.1. Habitação Jovem 

Facilitar o acesso da população jovem entre os 18 e os 35 anos à habitação no concelho, 

criando programas específicos adequados aos diversos graus de autonomia e progressão 

dos jovens, encarando a habitação como um factor determinante no processo de 

emancipação. 

 

      5.2. Emprego e Formação 

Promover a inserção no mercado de trabalho, através de iniciativas de orientação, 

capacitação e integração profissional, privilegiando a qualificação e empregabilidade e o 

empreendedorismo, como contributos para o processo de emancipação. 

 

5.3. Participação e Cidadania 

Fomentar uma cultura de participação, capacitando os jovens para uma intervenção activa 

nas esferas pública e privada, enquanto geradores de mudança e desenvolvimento. 
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5.4. Comunicação e Informação 

Facilitar o acesso à informação específica para jovens, através da disponibilização 

massificada de meios, privilegiando as novas tecnologias de informação e comunicação, de 

forma a contribuir para a aquisição de competências necessárias ao exercício de uma 

participação e cidadania activas. 

O organograma da Divisão de Juventude e Conhecimento (figura 3) evidencia a chefia de 

divisão, a área administrativa e financeira, projectos especiais, a área da empregabilidade, 

área da comunicação, área da habitação jovem e por fim a área da participação e cidadania. 

A Divisão de Juventude e Conhecimento incorpora 57 indivíduos, para além da chefe de 

divisão, 2 indivíduos estão na área administrativa e financeira, 40 indivíduos na área da 

comunicação e informação, 6 indivíduos na área da empregabilidade, 2 indivíduos na área 

da habitação jovem e 4 indivíduos na área da participação. 

 

Figura 3:Organograma da Divisão de Juventude e Conhecimento 

 

6. Área da Empregabilidade 

O objectivo da área da empregabilidade é promover a inserção no mercado de trabalho, 

através de iniciativas de orientação, capacitação e integração profissional, privilegiando a 

qualificação e empregabilidade e o empreendedorismo, como contributos para o processo de 

emancipação. 

Esta área teve como pontos de partida para o desenvolvimento das suas áreas de intervenção 

as seguintes preocupações: 

Divisão de Juventude e 
Conhecimento  

Chefe de Divisão 

1 Elemento 

Área da 
Empregabilidade 

6 Elementos 

Área da Habitação Jovem 

2 Elementos 

Ártea da Participação e 
Cidadania 

4 Elementos 

Administrativo Geral e 

 Financeiro 

2 Elementos 

Área da Comunicação e 
Informação 

40 Elementos 
 

Projectos Especiais 
      2 Elementos 
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 O desemprego juvenil é mais que o dobro do desemprego da restante população; 

 As habilitações superiores ou elevados conhecimentos técnicos não são garantia de 

emprego; 

 A predominância de situações de precaridade, trabalho temporário e incerteza face ao 

futuro; 

 A noção de carreira é difusa. 

Todos estes factores condicionam o processo de autonomização e emancipação juvenil.  

A nova realidade exige que os jovens adquiram novas competências e atitudes essenciais à 

sua inserção no mercado de trabalho. 

No processo de empregabilidade, competências tais como: linguísticas, 

habilitações/académicas, formação/qualificação profissional, domínio das tecnologias, 

procura activa de emprego, atitudes e relacionamento interpessoal, empreendedorismo e 

atitude de aprendizagem constante, adequação da vocação à actividade profissional, saúde 

física e mental e imagem pessoal, são algumas das muitas competências valorizadas pelos 

empregadores. 

Ciente das problemáticas, a Divisão de Juventude e Conhecimento através da sua área de 

empregabilidade, tem vindo a criar e a desenvolver um conjunto de iniciativas com o 

objectivo de apoiar os jovens na construção dos seus projectos de vida. 

A área da empregabilidade, onde decorreu o estágio, é constituída pela seguinte equipa: um 

psicólogo educacional com funções de coordenação, uma estagiária de psicologia 

organizacional, uma estagiária profissional de psicologia educacional, uma técnica 

administrativa e duas técnicas prestadoras de serviços: uma psicóloga social e uma técnica de 

educação especial.  

 

Figura 4: Organograma da Área da Empregabilidade da Divisão de Juventude e Conhecimento 

                   

Área da Empregabilidade 
Coordenação - Psicólogo 

Educacional 

Psicóloga Organizacional 

1 estagiária 
Apoio Administrativo 

Colaboradores: 

Psicóloga Social  

Técnica de Educação 

Psicóloga Educacional 
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6.1. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual 

Este Gabinete visa ser um espaço facilitador do desenvolvimento de atitudes activas perante a 

vida, crescendo mudando. 

O GADI (Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual) trabalha com o jovem as suas 

competências pessoais, sociais e relacionais que permitam definir e concretizar o seu(s) 

Projecto(s) de Vida com especial enfoque no desenvolvimento de atitudes e competências 

facilitadoras da inserção no mercado de trabalho. 

As actividades dinamizadas pelo GADI são: balanço de competências, pesquisa de 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e formação, elaboração de curriculum vitae, carta 

de apresentação e candidatura espontânea, treino de entrevista de selecção e apoio à 

concretização de actividades facilitadoras do processo de autonomia.  

O atendimento personalizado é realizado uma vez por semana num espaço preparado para o 

efeito na loja Geração C, sendo que esta é a marca que representa toda a intervenção da 

Divisão de Juventude. O interesse do jovem é expresso através do preenchimento de um 

formulário criado para o efeito, onde se regista as suas necessidades relativas ao atendimento. 

O processo desenvolve-se em sessões de aproximadamente 50 minutos cada, sendo que o 

número das mesmas é condicionado às necessidades diagnosticadas. As técnicas de coaching 

são as ferramentas muitas vezes utilizadas no processo. 

Este gabinete pretende estabelecer parcerias com as empresas/instituições que possibilitem 

aos jovens a participação em actividades de experimentação em contexto de trabalho no 

sentido de poderem ganhar competências e ajudar na decisão das suas opções profissionais.  

Tarefas simples como tirar a carta de condução, o cartão de cidadão, pesquisar e inscrever-se 

num estabelecimento de ensino entre outras actividades, são exploradas e fomentadas pelo 

técnico que realiza o atendimento, tendo sempre como objectivo a autonomização do jovem. 

As situações que não estão no âmbito técnico do gabinete são devidamente encaminhadas, 

com relatório, para outros serviços mais direccionados para a respectiva problemática. 
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6.2. Formação de Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado de 

Trabalho 

Esta formação pretende que os jovens adquiram competências adequadas e ferramentas úteis 

para a procura activa de emprego. Desde Fevereiro 2012, já foram realizadas quatro acções de 

formação, com um total de 66 participantes. 

Os objetivos desta acção de formação são: 

 Organizar a procura de emprego; 

 Auto avaliar-se; 

 Conhecer e saber fazer diferentes tipos de curricula e uma carta de apresentação; 

 Responder a anúncios de emprego; 

 Saber utilizar as redes sociais na procura activa de emprego; 

 Saber fazer uma candidatura espontânea; 

 Construir o seu anúncio; 

 Saber comportar-se em entrevista de selecção. 

A inscrição é realizada em impresso próprio para o efeito e entregue em qualquer uma das 

lojas da rede Geração C, disponíveis nas seguintes localidades: Cascais, Trajouce, São Miguel 

das Encostas, Alcabideche e Carcavelos. 

Os critérios adoptados para a constituição dos grupos de formação são os seguintes: idade, 

habilitações literárias, empregados/desempregados, localidade do Concelho, entre outros. 

A formação apoia-se nas metodologias usualmente utilizadas em educação não formal, 

nomeadamente dinâmicas activas individuais e em grupo, aprender fazendo. São 

disponibilizados manuais pedagógicos de formação e os conteúdos são apresentados através 

de apresentação em PowerPoint.  

A formação tem uma carga horária de 28 horas, as turmas são constituídas em média por 16 

formandos. 

No âmbito desta iniciativa são realizadas simulações de entrevista com empregadores sendo 

as mesmas filmadas e posteriormente visualizadas pelos formandos, seguindo-se um espaço 

de debate útil para apresentar sugestões de melhoramento. 

Num dos dias da formação é convidado um empresário para apresentar a sua experiência e dar 

a conhecer quais as competências que mais valoriza num colaborador. 
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No final da acção os formandos avaliam a formação, assim como o formador avalia o grupo e 

são entregues os certificados de participação. 

 

6.3 Programa de Ocupação de Jovens 

Este Programa destina-se a jovens residentes no Concelho de Cascais, com idades 

compreendidas entre os 18 e 25 anos (à data do inicio do programa), tendo como habilitação 

mínima a frequência do 12º ano de escolaridade, a duração máxima de cada participação é de 

9 meses (em situações excepcionais de especial interesse para o projecto e para a DJUV, a 

participação poderá ser prolongada por mais 3 meses). 

A carga horária de ocupação pode ser de 20 ou 25 horas semanais. A actividade do jovem 

desenvolve-se durante cinco dias por semana, com uma carga horária diária de 5 ou 4 horas 

diárias. É atribuída uma bolsa mensal de € 320,00 a € 400,00 a cada jovem participante, 

dependendo da carga horária. 

Apresentam-se os objectivos do programa: 

 Possibilitar aos jovens contactos iniciais com o mundo do trabalho; 

 Proporcionar uma oportunidade de experimentação em contexto real de trabalho, de 

forma a facilitar o desenvolvimento de competências essenciais à vida activa 

nomeadamente aos níveis do saber-fazer e saber-estar; 

 Facilitar a transição para o mundo do trabalho nomeadamente através do 

enriquecimento curricular; 

 Promover nos jovens atitudes activas face à construção do seu futuro pessoal e 

profissional. 

O programa inclui 13 projectos, que integra as seguintes áreas funcionais: desporto, 

animação, cultura, segurança e fiscalização, urbanismo, educação, atendimento ao público, 

acção social, património entre outras. Estes projectos são desenvolvidos nos serviços 

Municipais. 

A inscrição é realizada através de um formulário próprio, disponível no portal geração C e 

entregue posteriormente numa das lojas Geração C do Concelho, o jovem pode inscrever-

se até um limite máximo de 4 projectos. 
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O processo de selecção é composto por dois momentos, o primeiro momento é constituído 

por uma avaliação do formulário e do curriculum vitae, no segundo momento realizam-se 

entrevistas de selecção. A responsabilidade do processo de selecção está a cargo do serviço 

enquadrador que está a recrutar, o papel da Divisão de Juventude e Conhecimento é de 

facilitar e acompanhar todo o processo. Nas entrevistas de selecção os selecionadores 

utilizam uma grelha de avaliação que permite classificar os candidatos segundo os critérios 

constantes na mesma. 

 

6.3.1. Actividades do Programa Ocupação de Jovens 

 

 Formação 

Os jovens seleccionados, durante os 9 meses de programa participam em três módulos 

formativos obrigatórios: “Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado 

de Trabalho”, “Comunicação” e “Voluntariado”. 

Os três módulos de formação têm como objectivo facultar aos jovens, durante o período 

que estão integrados no programa, ferramentas úteis na futura inserção no Mercado de 

Trabalho. 

O módulo de “Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado de 

Trabalho”, integra os seguintes conteúdos: Organizar a procura de emprego; auto 

avaliação; conhecer e saber fazer diferentes tipos de curricula e uma carta de apresentação; 

responder a anúncios de emprego; utilização das redes sociais na procura activa de 

emprego; saber fazer uma candidatura espontânea; construir o seu anúncio e saber 

comportar-se numa entrevista de selecção. 

O módulo de “Comunicação” tem como objectivo sensibilizar os formandos para a 

importância do papel das emoções na eficácia das nossas decisões e nas relações que 

estabelecemos com os outros e desenvolver técnicas que permitam gerir eficazmente 

conflitos. 

No período de 9 meses do programa, promove-se uma acção de voluntariado, cujo 

objectivo é sensibilizar e incentivar o jovem a ter uma atitude activa de cidadania e ao 

mesmo tempo permitir que tenha mais uma experiência útil e que pode, em muito, 

enriquecer o seu curriculum. 



Os percursos de empregabilidade juvenil sustentados pelas práticas da aprendizagem ao longo da vida 

 

 Vanda Maria Ferreira dos Reis Figueiredo                                                                                                                   15 

 

 Acompanhamento 

O acompanhamento personalizado a cada jovem é realizado pelo técnico da DJUV, através 

de reuniões regulares individuais e de reuniões com o técnico que orienta o jovem no 

serviço enquadrador. 

As reuniões nos serviços enquadradores têm uma periodicidade variável, de acordo com as 

necessidades de cada jovem e respectivo serviço, embora ocorram normalmente de três em 

três meses. A primeira reunião é realizada no final do primeiro mês de participação, o 

objectivo deste momento é avaliar a integração do jovem. As reuniões de acompanhamento 

(individuais e com o serviço) permitem: criar oportunidades de auto-reflexão e auto-

conhecimento; avaliar a integração e o desempenho dos jovens nos serviços 

enquadradores; prevenir e detectar eventuais conflitos e dificuldades e identificar 

alternativas de resolução; diagnosticar eventuais áreas e competências a desenvolver, bem 

como necessidades de formação individuais e apoiar os técnicos que orientam os jovens 

nos serviços. 

 

 Avaliação 

O Programa de Ocupação de Jovens teve início em 2008 e já conta com participação de 

258 jovens 

O Programa de Ocupação de Jovens tem revelado ser uma iniciativa eficaz de primeiros 

contactos com o mercado de trabalho e de dinamização de iniciativas e actividades 

facilitadoras do desenvolvimento pessoal dos jovens e da sua integração posterior no 

mercado de trabalho de acordo com as necessidades que venham a ser identificadas. 

A avaliação que os jovens fazem ao programa é positiva, destacando a importância no seu 

desenvolvimento social e profissional dos conhecimentos e competências adquiridos em 

contexto de trabalho e através dos módulos formativos, facilitando assim a sua futura 

inserção no mercado de trabalho. 

O contacto que mantemos com os jovens participantes, permite-nos verificar que os jovens 

envolvidos no programa com maior facilidade se inserem no mercado de trabalho. Por 

outro lado constatamos que a participação nesta inciativa, permite iniciar ou recomeçar um 

projecto de vida, como por exemplo continuar os estudos. 
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Os serviços enquadradores por sua vez avaliam a participação dos jovens como “uma 

lufada de ar fresco” implementando outro dinamismo e outras formas de trabalho, menos 

rotineiras, tornando-os numa mais-valia.  

Os jovens que participam no Programa de Ocupação de Jovens são certificados, para o 

efeito a Câmara Municipal de Cascais organiza um evento anual que conta com a presença 

do Sr.º Presidente e Vereador do pelouro da Juventude, que entregam os certificados aos 

jovens participantes. 

 

    6.4. Programa Jovens Activos 

O Programa Jovens Activos é uma iniciativa facilitadora da inserção dos jovens no 

mercado de trabalho promovida pela Divisão de Juventude e Conhecimento (DJUV) da 

Câmara Municipal de Cascais (CMC). Neste programa participaram em cinco edições, um 

total de 189 jovens. 

O Programa Jovens Activos destina-se a jovens residentes no Concelho de Cascais, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e que tenham terminado o 12º ano ou o 

Ensino Superior.  

Esta iniciativa é dinamizada em parceria com diversas entidades empregadoras, 

preferencialmente sedeadas no concelho de Cascais, que têm perspectivas de integrar 

novos colaboradores a médio prazo.  

O programa Jovens Ativos tem como principal propósito a continuidade da colaboração do 

jovem após o estágio na entidade empregadora. O objectivo geral do programa é facilitar a 

inserção dos participantes no mercado de trabalho, através da realização em simultâneo de 

um estágio em contexto de trabalho, de um plano de formação e de um processo de 

acompanhamento. 

Destacam-se os objectivos específicos desta iniciativa: 

 Promover a empregabilidade; 

 Facilitar o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais; 

 Facilitar o acesso ao emprego nas modalidades de trabalho por conta de outrem e 

de criação do próprio emprego; 
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 Promover o empreendedorismo, desenvolvendo capacidades pessoais e novas 

atitudes face ao futuro; 

 Facilitar o desenvolvimento de ideias e projectos inovadores, criando condições 

facilitadoras à dinamização dos mesmos. 

As entidades empregadoras que pretendam candidatar-se ao programa apresentam os 

projectos de candidatura, através de ficha própria, até cerca de dois meses antes do início 

da actividade/edição. Posteriormente inicia-se o processo de selecção das entidades 

acolhedoras dos jovens. As entidades que se candidatam pela primeira vez ao programa 

recebem a visita da equipa técnica de forma a avaliar as candidaturas.  

A selecção dos projectos será efectuada pela Divisão de Juventude da Câmara Municipal 

de Cascais, atendendo aos seguintes critérios: 

 Oçamamento definido para o programa; 

 Número de vagas; 

 Interesse e pertinência dos projectos apresentados; 

 Localização da entidade empregadora (preferência às entidades localizadas no 

Concelho de Cascais); 

 Adequação dos princípios do programa; 

 Adequação às características dos destinatários do programa; 

 Capacidade apresentada de integração pós-projecto. 

O requisito designado por “interesse e pertinência dos projectos” é um forte contributo 

para que se possa disponibilizar um número variado de áreas de estágio, de forma a dar 

resposta a jovens com diferentes perfis e qualificações escolares e profissionais. 

Relativamente às candidaturas das entidades participantes nas edições anteriores do 

Programa, são analisados os seguintes critérios: 

 Condições de acolhimento e acompanhamento do jovem, demonstrados durante 

o período de estágio nas edições anteriores; 

 Integração pós estágio do jovem participante; 

 Qualidade da colaboração com a Câmara Municipal de Cascais/Divisão de 

Juventude e Conhecimento. 
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Após a aprovação das candidaturas das entidades dá-se lugar à definição dos projectos de 

estágios disponíveis em cada edição do programa, procedendo-se de seguida à abertura de 

inscrições aos jovens. 

As candidaturas dos jovens são efectuadaa nas Lojas Geração C, de acordo com os 

projectos de estágio disponíveis e com a indicação, por parte do jovem, da ordem de 

preferência dos estágios, até a um limite de três. Ao fazer a selecção dos projectos em que 

se inscreve, o jovem deverá ter em conta, o seu perfil pessoal, as suas habilitações 

escolares e profissionais, os seus interesses e motivações e as condições e exigências dos 

vários estágios disponíveis. 

Todo o processo de selecção é da responsabilidade da entidade empregadora, contando 

com o acompanhamento da equipa técnica do programa, este mesmo processo desenvolve-

se em duas fases: 

 Na primeira fase, as entidades realizam uma pré-selecção dos jovens inscritos nos 

respectivos projectos de estágio através de uma avaliação ao Curriculum Vitae e à 

ficha de inscrição do candidato; 

 Na segunda fase, os jovens pré-seleccionados realizam uma entrevista presencial 

com elementos da entidade empregadora e da DJUV, nas instalações da CMC. 

Por vezes, os jovens finalistas deste processo são sujeitos a provas de selecção específicas 

nas instalações da entidade proponente do estágio, de acordo com as necessidades e 

procedimentos habituais da própria entidade.  

 

Figura 5: Procedimentos anteriores ao início do Programa Jovens Activos 

 

 

 

 

 

Candidatura das Entidades Empregadoras 

Selecção das Candidaturas – Projectos de Estágio 

 I 

nscrição dos Candidatos nas Lojas 
Geração C 

Selecção dos candidatos 

 

Início do Programa 
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Cada edição do Programa Jovens Activos é desenvolvida em duas fases: 

 A primeira fase decorre ao longo dos primeiros 9 meses e integra o estágio em 

contexto de trabalho na entidade empregadora, a participação nas iniciativas de 

formação e as actividades de avaliação e acompanhamento. 

 

Figura 6: 1ª Fase do Programa Jovens Activos 

 

 

Nesta primeira fase do programa os jovens usufruem de uma bolsa mensal de transporte e 

alimentação, por parte da Câmara Municipal de Cascais, no valor de €300,00 e de uma 

bolsa de estágio mensal por parte das entidades empregadoras, que varia de acordo com a 

sua habilitação literária e horas semanais de estágio (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1: Bolsas de Estágio por parte da Entidades Empregadoras 

HABILITAÇÃO LITERÁRIA 35 HORAS SEMANAIS 40 HORAS SEMANAIS 

Estágio com 12º ano € 300 € 350 

Estágio com formação 

superior 

€350 € 400 

 

 A segunda fase decorre nos 3 meses seguintes à 1ª Fase e integra o 

acompanhamento final à inserção no mercado de trabalho. Neste período o 

programa prevê três tipos de apoio, dependendo da situação individual dos jovens: 

 Apoio à continuidade da colaboração na entidade empregadora, com a 

atribuição de uma bolsa no valor de € 300,00 mensais; 

 Apoio à criação do próprio emprego e à inserção activa em novo contexto 

de trabalho em que é atribuída uma bolsa no valor de € 150,00.  

Num primeiro momento é realizada a formação de 26 horas de “Desenvolvimento de 

Competências para a Inserção no Mercado de Trabalho”. Num segundo momento é 

realizado reuniões de grupo e individuais uma vez por semana, com o objectivo de apoiar o 

processo individual de procura activa de emprego, onde se presta o seguinte suporte: 

1ª Fase – 9 meses 

Estágio 

(1200h a 1600h) 

Formação 

(150 h) 
Acompanhamento 
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orientação na definição de competências pessoais e profissionais para a procura de 

emprego; apoio na elaboração ou actualização de curriculum vitae; orientação na procura 

de oportunidades de emprego na internet; orientação na procura de oportunidades de 

formação profissional; apoio à elaboração de candidaturas espontâneas e organização de 

um registo de candidaturas realizadas pelo jovem candidato. 

Os jovens interessados na criação do seu próprio emprego contam com o apoio técnico da 

DJUV e de entidades parceiras conhecedoras da implementação deste processo, que para 

além de proporcionar aos jovens interessados a participação num módulo de formação que 

tem como objectivo estimular, apoiar e acompanhar os jovens a criarem o seu próprio 

emprego, proporciona igualmente atendimento personalizado realizado por um técnico da 

DJUV e o apoio de um dos parceiros do programa, DNACascais (empresa municipal de 

promoção, incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo). 

Por razões que se prendem com a natureza do programa só é permitida uma única 

participação nesta iniciativa por parte de cada jovem. 

 

Figura 7: 2ª Fase do Programa Jovens Activos 

                    

        

6.4.1- Actividades do Programa Jovens Activos 

 

 Formação 

A formação no Programa Jovens Activos é um forte contributo no desenvolvimento 

pessoal e profissional dos jovens participantes e na sua integração nos contextos de estágio. 

 

2ª Fase - 3 meses 

3 Modalidades de Apoio Final 

 
 

Prolongamento do Estágio que visa a 
contratação posterior 

 

Apoio à Criação do próprio emprego 

Apoio à Inserção 
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O que se pretende com estes momentos de formação é promover nos jovens, sentimentos 

de controlo sobre as suas próprias vidas, atitudes mais positivas e activas para a 

concretização do seu projecto de vida pessoal e profissional. 

As diversas actividades formativas reúnem os princípios da Educação Não Formal. As 

metodologias praticadas são activas e participativas, baseando-se no, aprender a fazer e 

aprender através da experimentação. O grupo e as capacidades de cada jovem são um 

importante contributo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e para estimular 

atitudes empreendedoras positivas.  

As várias actividades formativas centram-se nas atitudes pessoais – saber estar, saber ser e 

saber relacionar – não existindo um modelo único formativo para todos os grupos. É criada 

uma dinâmica flexível e adaptável que permite responder às necessidades, interesses e 

características específicas de cada grupo e de cada formando. 

Importa referir que o grupo de formandos é entendido como um recurso para cada 

participante, em que todos aprendem com todos, procurando criar um “espaço” de partilha 

de conhecimentos, competências e experiências. 

Cada dos 3 grupos de formação são constituídos por 12 ou 16 elementos, alguns aspectos 

são considerados aquando da constituição dos grupos, vejamos alguns deles: 

 Maior equilíbrio possível entre participantes dos dois sexos; 

 Diversidade relativamente ao nível de escolaridade (no mesmo grupo são 

integrados jovens com o 12º ano e com ensino superior); 

 Eventuais interesses das entidades enquadradoras de estágio, relativamente à 

distribuição dos participantes pelos vários calendários disponíveis. 

Durante os nove meses verifica-se que o grupo é visto como um suporte emocional, na 

partilha dos sucessos e no apoio perante dificuldades e dúvidas que surgem, relacionadas 

com situações novas e complexas vivenciadas nas organizações de estágio e no respectivo 

percurso de integração. 

Relativamente aos formadores, estes desempenham um papel de facilitadores do processo 

de partilha, descoberta e aprendizagem, utilizando as seguintes técnicas e actividades: 

dinâmicas de grupo; role-playing; chuva de ideias; histórias; jogos pedagógicos; discussões 

em plenário; exercícios de auto-reflexão e auto-diagnóstico; exercícios de resolução de 

problemas; técnicas projectivas e expressivas; trabalho em pares e em pequenos grupos. 
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Todas estas técnicas possibilitam aos jovens participantes experimentar novos 

comportamentos, adquirir novas perspectivas e prepará-los para as experiências da vida 

real e quotidiana, nomeadamente no contexto de estágio. No programa de formação 

procura-se contemplar módulos temáticos, que permitam aprofundar temas considerados 

importantes para o futuro pessoal e profissional dos jovens, como por exemplo o Módulo 

de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal que decorre em seis sessões ao longo de 

toda a 1ª fase. 

O Módulo de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal 

O módulo formativo Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal é o módulo central e 

transversal a todo o processo formativo. 

Nestas várias sessões, o objectivo é acompanhar o percurso dos jovens ao longo da sua 

participação no programa, criando um espaço de partilha, reflexão e abordagem de 

conteúdos temáticos considerados pertinentes e complementares aos dos outros módulos. 

Nas várias sessões do módulo desenvolvem-se actividades facilitadoras de relação em que 

se procura promover um ambiente agradável, de partilha, de reflexão e de 

responsabilização 

As sessões deste módulo decorrem mensalmente, com uma duração de 6 horas por sessão 

sendo dinamizadas pelos técnicos da Câmara Municipal de Cascais que efectuam o 

acompanhamento dos jovens participantes nas entidades de estágio. 

Relativamente aos conteúdos abordados neste módulo, a preocupação está na escolha dos 

temas em função das necessidades de cada grupo, existindo um conjunto de abordagens 

como por exemplo: percepção interpessoal; auto-conceito e auto-estima; assertividade e 

gestão de conflitos; empreendedorismo e psicologia positiva. 

Os Módulos Temáticos 

O programa integra igualmente um conjunto de módulos temáticos que procura aprofundar 

temas e desenvolver um conjunto de competências e atitudes consideradas importantes no 

processo de empregabilidade dos jovens e para sua relação consigo próprios e com o 

mundo. Na 5ª edição, o programa integrou os seguintes módulos: 

 Inteligência emocional e gestão de conflitos; 

 Gestão pessoal; 
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 Marca pessoal; 

 Empreendedorismo e criação do próprio emprego; 

 Comunicação e trabalho em equipa; 

 Pensamento criativo; 

 Voluntariado; 

 Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado de Trabalho. 

Os módulos temáticos e respectivos conteúdos programáticos, podem variar de edição para 

edição. Esta disponibilidade de adaptação permite um maior ajustamento às necessidades e 

características de cada grupo e dos seus elementos. 

No final de cada módulo, formador e formandos e efectuam a respectiva avaliação, 

preenchendo uma ficha própria concebida para o efeito. 

 Os formadores dos vários módulos temáticos integrados no Programa Jovens Activos são 

escolhidos pela equipa técnica através de rigorosos critérios de selecção, importa 

mencionar os seguintes:   

 Muita experiência no domínio da formação; 

 Boa familiaridade com as metodologias da Educação Não Formal, 

principalmente utilizando de métodos activos e participativos; 

 Boas competências relacionais; 

 Bom nível de conhecimentos na temática do respectivo módulo; 

 Bons conhecimentos das temáticas que envolvem a integração no mercado de 

trabalho dos jovens; 

 Conhecimento e facilidade de compreensão de processos e culturas 

organizacionais. 

 

 O Acompanhamento 

Uma outra estratégia adoptada pelo programa é o acompanhamento realizado a cada jovem 

participante, que inclui a realização de reuniões regulares individuais com o jovem e de 

reuniões com os tutores nas entidades. Este processo é desenvolvido em estreita ligação 

com o módulo formativo de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal, sendo que nas 

sessões deste módulo é sempre feito um “ponto de situação” do estágio de cada jovem 

através de métodos participativos. 
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As reuniões nas entidades empregadoras têm uma periodicidade bimensal, respeitando 

sempre as necessidades de cada jovem e respectiva entidade. Este acompanhamento a cada 

jovem é realizado por um dos técnicos do programa que é simultaneamente formador no 

grupo desse jovem no módulo de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal.  

Nas várias reuniões de acompanhamento (individual ou na entidade) realizadas ao longo do 

tempo do programa procura-se criar oportunidades de auto-reflexão e auto-conhecimento, 

avaliar a integração e o desempenho dos jovens no estágio na entidade, prevenir e detectar 

eventuais conflitos e dificuldades e identificar alternativas de resolução, diagnosticar 

eventuais áreas e competências a desenvolver, bem como necessidades de formação 

individuais, apoiar os jovens e os tutores no processo de estágio e abordar assuntos que o 

jovem não pretende partilhar no grupo. 

 

 O Estágio em contexto de trabalho 

O estágio é realizado em contexto de trabalho, decorre durante nove a doze meses, o 

objectivo é promover qualificação profissional e ou escolar pré-existente. Este estágio tem 

como princípio a possível contratação do jovem enquanto colaborador na entidade de 

estágio. 

Por parte das entidades empregadoras é designado um tutor que será responsável pela 

selecção, acompanhamento e avaliação do desempenho do jovem durante todo o estágio e 

pela articulação com a Divisão de Juventude e Conhecimento. Compete ao tutor: assegurar 

o acolhimento do jovem participante e a sua integração na equipa e na função; realizar o 

acompanhamento do jovem, supervisionando o seu desempenho ao longo do estágio e 

reunir bimestralmente com a equipa técnica da DJUV, participando activamente no 

processo de acompanhamento e avaliação do jovem.  

Após um mês do início do estágio, a entidade empregadora tem de elaborar um plano 

individual de estágio, no qual são definidas as funções e tarefas a executar pelo jovem, 

bem como a sua calendarização.  

Importa referir que apesar de um dos objectivos do programa ser a continuidade da 

colaboração do jovem nas entidades empregadoras após o estágio, não existe, à partida, 

uma garantia para o jovem. Podem existir situações em que a entidade empregadora 

considera que o jovem não tem o perfil adequado e não cumpre com os requisitos exigidos 
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e assim, optar por não dar continuidade à colaboração do jovem depois do estágio. Nestas 

situações o jovem é responsabilizado pelo resultado final, através do seu empenho e da sua 

atitude ao longo do processo de estágio.  

Relativamente às entidades empregadoras, a integração ou não de estagiários tem impacto 

na avaliação de futuras candidaturas ao programa. O impacto será negativo caso a entidade 

opte por não dar continuidade à colaboração de estagiário e não tenha fundamentos 

considerados aceitáveis pela equipa técnica do programa. 

 

 O Portefólio individual 

O portefólio individual é um instrumento de registo, reflexão e avaliação pessoal do 

percurso de participação no Programa Jovens Activos, que deverá ser elaborado pelo 

jovem recorrendo, caso assim o entenda, ao apoio da equipa do programa e do tutor de 

estágio na entidade. A escolha do material, do conteúdo, da forma e da apresentação do 

mesmo é da responsabilidade do participante.  

O portefólio é confidencial e é submetido a um parecer da equipa técnica do Programa, 

ficando a certificação final dependente da apresentação do mesmo e respectiva aprovação. 

Após parecer da equipa o portefólio é devolvido ao participante. 

 

 As Entidades parceiras 

A Agência DNACascais, entidade de apoio ao empreendedorismo, colabora com o 

programa na divulgação desta iniciativa a empresas e outras entidades, prestando também 

apoio técnico à dinamização do módulo de formação Empreendedorismo e aos jovens que 

na fase final do programa tenham um projecto de criação do próprio emprego. 

Com o objectivo de proporcionar aos jovens uma vasta experiência em vários ramos de 

actividade, áreas funcionais, ambientes organizacionais e culturas organizacionais, o 

programa nas suas práticas procura envolver uma grande diversidade de Entidades 

parceiras, tais como: micro empresas, empresas familiares, instituições particulares de 

solidariedade social, empresas municipais, associações sem fins lucrativos até a empresas 

multinacionais. 
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A parceria entre a CMC e as entidades empregadoras é formalizada através de um 

documento, designado por “Pacto Jovens Activos”, assinado pelas 3 partes interessadas, 

CMC, entidade empregadora e jovem participante, no qual está definido as condições de 

realização das diversas actividades integrantes do programa, bem como os deveres das três 

partes. 

 

 Avaliação 

Nas cinco edições concluídas, verifica-se que 70% dos jovens mantiveram a colaboração 

com a entidade após período de estágio, através da celebração de um contrato de trabalho. 

Nas fases finais das várias edições foi também possível concretizar a colocação de mais 

14,1% dos participantes em novas entidades. 

Nas avaliações formais, realizadas em ficha própria e nas conversas informais, verifica-se 

que os jovens avaliam positivamente o programa em geral e atribuem muita importância às 

componentes da formação e acompanhamento, sendo por todos consideradas úteis e 

importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional e para a sua integração e 

desempenho na entidade. 
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CAPÍTULO II 

Enquadramento teórico das actividades desenvolvidas 

 

1. Área de intervenção 

Na Câmara Municipal de Cascais, a estagiária realizou as suas actividades na área da 

Empregabilidade da Divisão de Juventude e Conhecimento, razão pela qual se procura 

realizar de seguida uma breve revisão da literatura de forma a enquadrar as mesmas. 

Neste capítulo pretende-se definir as actividades associando-as a algumas abordagens 

referidas na literatura consultada e que se agrupam em três temas principais: o conceito de 

empregabilidade, a aprendizagem ao longo da vida e a educação não formal. 

 

1.1. Conceito de Empregabilidade 

O conceito de empregabilidade engloba um conjunto de constructos centrados nos 

indivíduos (e.g. identidade de carreira, adaptabilidade pessoal e proactividade) que se 

combinam sinergicamente com o objectivo de contribuir para que o indivíduo se adapte a 

uma diversidade de alterações que ocorrem no contexto de trabalho em que está integrado. 

O conceito de empregabilidade parece ter surgido entre educadores que trabalhavam em 

programas de preparação e facilitação para a obtenção de emprego. Neste caso, era 

importante considerar os factores que iriam ajudar os alunos a conquistarem uma posição 

de trabalho específica. O uso recente do termo refere-se não só às habilidades específicas 

de uma profissão mas também às características, competências e atitudes esperadas para 

um bom profissional, considerando-se assim a empregabilidade essencialmente como a 

preparação para a procura de trabalho (Saterfiel & McLarty, 1995). Na definição de 

Campos e colaboradores (2003, citados por Campos & Freitas, 2008) a empregabilidade 

pode ser entendida como um conjunto de competências necessárias para o indivíduo 

adquirir ou manter um trabalho ou emprego. É importante referir que as características 

pessoais, crenças e atitudes podem exercer uma forte influência sobre a eficácia nos 

resultados da procura de emprego, afectando dessa forma o que aqui se denomina de 

empregabilidade. 
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Para alguns autores como Fugate e Ashforth (2003), a empregabilidade é associada a 

características individuais de procura e adaptação ao trabalho. Segundo Fugate e Kinicki 

(2008), a empregabilidade é uma forma de adaptação activa que possibilita aos indivíduos 

a identificação de oportunidades de emprego, resultando numa maior mobilidade de 

empregos. A empregabilidade é concebida como psicossocial, na medida em que engloba 

características individuais que realizam a ligação indivíduo-ambiente. 

Finn (2000, citado por Rentería-Pérez & Malvezzi, 2008) indica o uso do termo 

empregabilidade como um conceito marcado pela influência das agências governamentais 

no âmbito das políticas e programas estaduais. No entanto, o autor à semelhança de outros 

(e.g. Harvey, 2001; Hillage & Pollard, 1998), considera que a empregabilidade relaciona-

se principalmente com a capacidade de ser empregado e enumera três elementos 

essenciais: obter um emprego inicial, a capacidade de manter o emprego e a capacidade de 

mover-se para outros empregos. 

Por outro lado, Sáez e Torres (2007, citados por, Rentería-Pérez & Malvezzi, 2008) 

defendem que a empregabilidade é um termo que está na moda e desde então têm vindo a 

ser enunciadas competências associadas a este constructo, que podem justificar a obtenção 

de um emprego ou não. Estes autores consideram que a empregabilidade é a capacidade 

que um indivíduo tem para ter emprego e satisfazer as suas necessidades profissionais, 

económicas e de desenvolvimento ao longo da vida. Desta forma, Lees (2002) concluiu 

que a empregabilidade é um conceito utilizado de diferentes forma e em múltiplos 

contextos contendo assim um sentido multidimensional, que se relaciona, com a obtenção e 

preparação para um emprego. 

 

       1.1.1 Modelo de Empregabilidade Disposicional 

Fugate (2006) define a empregabilidade disposicional como uma constelação de diferenças 

individuais que predispõem os colaboradores a adaptarem-se proactivamente aos seus 

trabalhos/contextos de carreira. Este constructo facilita a identificação e realização de 

oportunidades de emprego e carreira, dentro e entre organizações, constituindo uma 

disposição que capta características individuais que promovem comportamentos 

adaptativos e resultados de emprego positivos. 
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Segundo Fugate e Kinicki (2008), deve-se estudar a empregabilidade como uma disposição 

considerando que os meios de trabalho actualmente turbulentos tornam mais relevante uma 

abordagem disposicional. E especificamente no contexto laboral actual - a frequência e 

intensidade de mudança no local de trabalho revela-se sintomática de elevados níveis de 

incerteza – em que empregados e empregadores são confrontados com novas e constantes 

exigências, frequentemente desconhecidas e, em resposta a isto, as organizações têm a 

necessidade de modificar as suas estruturas, processos e práticas para serem mais flexíveis.  

Perante este contexo, Fugate e Kinicki (2008) criaram um modelo no qual a 

empregabilidade disposicional supera as noções tradicionais de adaptabilidade, propõe uma 

orientação proactiva para a adaptabilidade que é específica do domínio do trabalho. O 

conceito de empregabilidade disposicional engloba assim tanto características pessoais 

reactivas como proactivas. Isto significa que, além da capacidade de adaptação reactiva às 

exigências conhecidas, os indivíduos empregáveis tendem a ter disponibilidade permanente 

para a mudança, ou seja, tendem a preparar-se com antecedência para ameaças específicas 

ou conhecidas, e prováveis mudanças (Aspinwall & Taylor, 1997), invés de esperar que 

essa mudança ocorra. 

Embora muitas características pessoais possam influenciar a tendência para identificar e 

perceber oportunidades de carreira, Fugate e Kinicki (2008) apresentam 5 dimensões 

consideradas críticas e representantes da natureza activa e adaptativa de empregabilidade 

disposicional: a abertura à mudança no trabalho, a resiliência no trabalho e na carreira, a 

proactividade no trabalho e na carreira, a motivação na carreira e a identidade profissional. 

A abertura à mudança no trabalho diz respeito à disposição do indivíduo para aceitar 

mudanças e novas experiências dentro do contexto de trabalho, o que implica uma 

aprendizagem contínua e permite igualmente identificar e aproveitar oportunidades de 

carreira, reforçando assim a capacidade de adaptação pessoal. A dimensão da 

proactividade no trabalho e na carreira diz respeito aos indivíduos que, de forma 

proactiva, adquirem informações sobre o ambiente em que estão inseridos, por exemplo, se 

o empregador actual está a considerar despedir funcionários. Os indivíduos ao serem 

proactivos e ao procurarem informações de diferentes especificidades, relevantes para o 

seu trabalho e interesses, facilitam a identificação de novas oportunidades ocupacionais 

(Fugate & Kinicki, 2008). Relativamente à dimensão motivação na carreira, os autores 

Kanfer e Heggestad (1997, citados por Fugate & Kinicki, 2008) afirmam que ao definir 
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objectivos os trabalhadores estão motivados no trabalho, persistem durante períodos de 

aborrecimento ou frustração e sustentam o esforço face aos desafios. Resiliência no 

trabalho e na carreira diz respeito a características pessoais. Os indivíduos resilientes são 

optimistas (Judge, Thoresen, Pucik, & Welbourne, 1999), têm expectativas positivas sobre 

eventos futuros e demonstram confiança na sua capacidade de lidar com desafios 

(Peterson, 2000). Assim, os trabalhadores resilientes e optimistas tendem a perceber mais 

oportunidades no local de trabalho, visualizam as alterações de carreira como desafios e 

oportunidades para aprender, e persistem na procura de resultados desejados (Carver & 

Scheier, 1994). A identidade profissional assenta numa representação de “quem eu sou” 

ou “quem eu quero ser” no trabalho, resultando num conjunto de experiências e aspirações 

de carreira diversificadas e difusas. Esta identidade pode incluir objectivos, esperanças e 

medos, traços de personalidade, valores, crenças, normas, estilos de interacção, entre 

outros. Esta dimensão, no entanto, é inerentemente longitudinal, pois envolve dar sentido 

ao passado e ao presente e dar um rumo ao futuro (Fugate & Ashforth, 2003). A identidade 

profissional direcciona, regula e mantém um comportamento (Fugate & Kinicki, 2008). 

Sintetizando, a empregabilidade disposicional para além de facilitar a adaptação activa, a 

identificação de oportunidades, a aprendizagem e mudança pessoal necessárias para se ser 

bem-sucedido, facilita igualmente uma orientação proactiva para a adaptabilidade. Ou seja, 

indivíduos com elevados níveis de empregabilidade disposicional tendem a procurar os 

seus interesses profissionais de modo proactivo e envolvem-se activamente com a situação, 

aprendendo quais as influências possíveis para mudar a situação, de modo a adaptar as suas 

necessidades (Fugate & Kinicki, 2008).  

 

1.2. Aprendizagem ao Longo da Vida           

O Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida (2000), em conformidade com as 

conclusões do Conselho Europeu de Lisboa, reforça a necessidade de adaptar uma acção 

concertada face às actuais mudanças económicas e sociais, através de uma nova 

abordagem da educação e da formação. Nesta perspectiva a aprendizagem ao longo da vida 

é entendida como “toda e qualquer actividade de aprendizagem, com um objectivo, 

empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões e 

competências”, e os seus principais objectivos são a promoção da cidadania e o fomento da 

empregabilidade. A aprendizagem ao longo da vida é entendida como uma prioridade 
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política europeia, sendo expressa a preocupação de “alcançar um crescimento económico 

dinâmico, reforçando simultaneamente a coesão social”. 

Ainda segundo o mesmo Memorando, a aprendizagem ao longo da vida é perspectivada 

como um processo “contínuo ininterrupto”, que considera, por um lado, a dimensão 

temporal da aprendizagem (lifelong) e, por outro, a multiplicidade de espaços e contextos 

de aprendizagem (lifewide). Os conceitos de aprendizagem formal, não formal e informal 

aparecem caracterizados da seguinte forma:  

 A Aprendizagem formal desenvolve-se em instituições de ensino e formação, 

conduzindo à aquisição dos diplomas e das qualidades; 

 A Aprendizagem não formal, decorre de acções desenvolvidas no exterior dos 

sistemas formais, tais como no trabalho, na comunidade, na vida associativa, etc., 

e que não conduzem necessidades à certificação; 

 A Aprendizagem informal, resulta das situações mais amplas de vida, e que 

frequentemente não é reconhecida (individual e socialmente). 

Ao reconhecer a importância que as aprendizagens não formais e informais desempenham 

no processo de aprendizagem ao longo da vida (até aqui pouco valorizadas em termos 

educativos, sociais e políticos), o memorando sublinha a necessidade de considerar a 

complementaridade entre os três domínios da aprendizagem.  

O Memorando também reforça a necessidade de criar parcerias numa estreita cooperação 

(entre ministérios, autoridades públicas, parceiros sociais, iniciativa privada, etc.), com 

vista à implementação de uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida, criando uma 

“osmose gradual entre estruturas de oferta”. “A visão de uma osmose gradual implica um 

duplo desafio: primeiramente a consideração da complementaridade das aprendizagens 

formal, não formal e informal; e em segundo lugar, o desenvolvimento de redes abertas de 

oportunidades e o conhecimento entre os três contextos da aprendizagem”. 

Este desafio coloca-se principalmente ao nível dos sistemas formais de 

educação/formação, tradicionalmente fechados, e que sempre têm manifestado dificuldades 

ao nível de reconhecimento e integração das aprendizagens realizadas noutros contextos 

que não os formais. Neste sentido, é necessário um esforço acrescido de mudança, o que 

põe em causa, por um lado, o estatuto dos saberes (saberes científicos, académicos, 

profissionais, experiências) e, por outro, a relação das pessoas com o saber (saberes 
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construídos, saberes transmitidos). Exige uma modificação ao nível das representações e 

das práticas educativas, da concepção sobre aprendizagem, do papel dos agentes 

educativos, das abordagens e das estratégias metodológicas, etc. 

Na revisão da literatura é de realçar algumas teorias, abordagens e modelos que contribuem 

para a formulação de um quadro teórico de referência no domínio da aprendizagem de 

jovens e adultos. Pires (2005) apresenta a lógica que prevalece às construções defendidas 

pelos diferentes autores, nomeadamente no que diz respeito aos conceitos-chave para a 

presente problemática: 

 Aprendizagem de adultos como um processo estreitamente articulado com o 

desenvolvimento pessoal, com a autonomia, com a liberdade individual, com a 

formação da identidade, com a emancipação da pessoa; 

 Aprendizagem entendida como um processo holístico, que envolve a pessoa no seu 

todo, tanto em termos de adaptação (ao mundo) como de transformação (de si 

própria e do mundo); 

 Aprendizagem do jovem e adulto numa perspectiva interaccionista e 

contextualizada, reconhecendo a influência da dimensão sociocultural na 

construção da estrutura de representações e de significações da pessoa, incluindo os 

aspectos identitários; 

 Aprendizagem de jovens e adultos enquanto processo de transformação social, a 

partir da tomada de consciência das dimensões sociopolíticas e culturais, da sua 

crítica e da emancipação; 

 Aprendizagem de jovens e adultos como um processo articulado em termos de 

eixos fundamentais como a experiência, a tomada de consciência e a reflexividade 

crítica. 

Pires (2005) apresenta ainda de uma forma sumária as abordagens teóricas mais 

significativas presentes na literatura sobre a educação e formação de adultos, destacando-se 

o seguinte:   

 Os teóricos que se inscrevem nas correntes humanistas – Rogers e Knowles, 

principalmente – ou que integraram alguns dos seus contributos – Freire e Mezirow 

associam a aprendizagem dos adultos ao desenvolvimento pessoal em que a 

motivação ocupa nesta linha de pensamento um lugar de destaque. A centralidade 

do sujeito no processo de aprendizagem é valorizada por todos os autores referidos, 
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apesar da influência das correntes humanistas ser mais marcante nos trabalhos de 

Rogers e Knowles. 

 No que diz respeito ao papel da reflexão no processo de aprendizagem dos adultos, 

alguns destes autores – Mezirow e Freire – atribuem-lhe uma importância 

fundamental, apesar de a analisarem sob diferentes pontos de vista. Destaca-se o 

conceito de reflexividade criativa, e a identificação de vários níveis de 

reflexividade (Mezirow); a conscientização e importância da dimensão reflexiva na 

aprendizagem experiencial (Freire). 

 O papel da experiência na aprendizagem é um dos eixos centrais do pensamento de 

diversos autores: Dewey, com a valorização do papel da experiência na educação; 

Rogers e Knowles que atribuem um destaque significativo à experiência na 

aprendizagem dos adultos; o confronto com a experiência como desencadeador do 

processo de aprendizagem para Mezirow e a experiência como suporte e ponto de 

partida para a reflexão em Freire. A experiência (apesar de se revestir de diferentes 

significações) é considerada por estes autores um elemento crucial na estruturação 

e desenvolvimento dos adultos.  

Com o objectivo de delinear um enquadramento sobre a educação e a formação de adultos, 

Foley (1995), apresenta uma sistematização das principais escolas de pensamento 

(humanista, filosófica, sociopolítica e psicosociológica), a partir da qual se selecciona os 

seguintes contributos: 

 A escola da “auto-actualização”, cujos principais autores são Rogers (1970) e 

Knowles (1973), considera que: os objectivos da educação de adultos são o 

desenvolvimento pessoal dos sujeitos, com vista à auto-realização e auto-

actualização; o enfoque da aprendizagem é o indivíduo; não existe um corpo de 

conhecimentos a adquirir, e o processo de aprendizagem é mais valorizado do que o 

conteúdo da mesma, sendo este último mais orientado para a vertente afectiva do 

que cognitiva, centrando-se nas atitudes e sentimentos; a principal fonte de 

aprendizagem é a experiência pessoal; os pares e o educador/formador são 

considerados como facilitadores da aprendizagem; o ensino é pessoal e centrado no 

sujeito, entendendo-se este como capaz de decidir sobre as suas aprendizagens. 

Esta escola defende a utilização de métodos experienciais, de simulações e de 

discussões. 
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 A escola progressista e reformadora, na qual se destaca Dewey (1916), 

considera que os objectivos da educação são o crescimento da pessoa e a promoção 

de uma sociedade democrática (os indivíduos são vistos como os promotores de 

uma democracia saudável); o enfoque é individual, num contexto social, e a 

liberdade individual é valorizada; os conteúdos da aprendizagem são as 

necessidades e os problemas da pessoa; é colocada ênfase na relação e na acção, e 

na participação das pessoas em todos os estágios da aprendizagem; a relação entre 

os alunos e professores é de parceria e de aprendizagem mútua; os métodos 

preconizados são a resolução de problemas, o método científico e o 

estabelecimento de projectos e contractos de aprendizagem. 

 A escola da transformação social, na qual se enquadra Freire (1977), considera 

que a finalidade da educação de adultos é a criação de uma nova ordem social; o 

principal enfoque deve ser colocado na emancipação e na transformação social; os 

conteúdos mais valorizados são a experiência colectiva dos participantes, que é 

codificada pelos educadores; o formador é um participante que trabalha com o 

grupo e que com ele constrói o curriculum. Os métodos defendidos são a colocação 

de problemas, a acção e a reflexão sobre a acção, sendo o diálogo um elemento 

essencial deste processo. 

 A abordagem de Mezirow (1990), enfatiza o papel da reflexão crítica na 

aprendizagem dos adultos, o que lhes permite questionar e modificar os seus 

quadros de referências. Esta representa uma abordagem crítica que valoriza os 

aspectos da aprendizagem e de reflexão sobre a realidade sociocultural e política, 

conduzido à emancipação. Estas abordagens críticas e emancipatórias da 

aprendizagem dos adultos apresentam algumas afinidades com a perspectiva 

defendida por Freire. O factor sociocultural é entendido como importante e 

significativo no processo de aprendizagem dos adultos. 

Em suma, nestas abordagens a aprendizagem e o desenvolvimento são entendidos numa 

interacção constante, em que o desenvolvimento pessoal e o meio social fazem parte de um 

processo dialéctico. Segundo Tenannt (1997), na educação de adultos esta abordagem geral 

é reconhecida nos trabalhos de Freire, Mezirow, e outros, que chamam a atenção para o 

trabalho dos adultos resistirem a formas de enculturação que são alienantes e opressivas.         
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1.3. A Educação Não Formal  

O Memorando de Aprendizagem ao Longo da Vida ajustado ao paradigma da 

aprendizagem ao longo da vida estabelece um consenso alargado sobre o entendimento de 

que o sistema de ensino formal em geral, e a escola em particular, não é, por si só, capaz de 

responder a todos os desafios educativos que se configuram nos diferentes contextos 

sociais, culturais e económicos da actualidade. A cooperação entre vários actores 

educativos e a articulação complementar entre educação formal e não formal é pois 

imprescindível. 

A Educação Não Formal (ENF) abrange uma série de âmbitos educativos e formativos, 

construindo um princípio, o de que a educação não é só uma tarefa da escola. A educação é 

um mundo, onde a escola se apresenta como uma pequena parte do mesmo. A educação 

não formal defende isso mesmo, que a educação está para lá das portas escolares. A sua 

grande missão é complementar a educação formal (escolar), uma vez que esta não 

preenche todos os domínios da educação nem atende a todas as necessidades do mundo 

actual. De acordo com Silvestre (2003), “o conceito de ENF foi pensado para colmatar as 

carências e as contradições da educação/formação escolar tradicional e para responder a 

necessidades não satisfeitas pelas instituições educativas/formativas formais”. Neste 

domínio na educação não formal dá-se então especial atenção aos interesses locais e das 

próprias pessoas (formandos).  

Na evolução do conceito de Educação Não Formal estão também presentes a preocupação 

pela formação de novas estratégias de desenvolvimento educativo, sejam elas individuais 

ou colectivas (Vázquez, 1998). Tanto pode desenvolver-se dentro de instituições como fora 

delas.  

As actividades de educação não formal, caracterizam-se pelos seguintes aspectos:  

 A existência de intencionalidade educativa;  

 A actividade é organizada;  

 A existência de um processo de aprendizagem;  

 A existência de um acompanhamento pedagógico no processo educativo.  

Salienta-se na planificação de actividades de educação não formal, o carácter pedagógico. 

Considerando Colom (1998) a educação não formal implica uma planificação. O mesmo 

autor refere que a planificação anda a par com o desenvolvimento. Num contexto de 
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educação não formal, a planificação parte de uma situação real e racional, tendo como 

meta o desenvolvimento social.  

Quando se realiza uma a planificação educativa, há que atender a algumas linhas 

orientadoras, tais como: primeiramente à formulação de objectivos (definindo a natureza e 

motivos que levam à origem do projecto); depois, tem-se em conta o tempo e o espaço da 

acção; determinam-se os métodos; seleccionam-se os meios e os materiais; adequam-se os 

conteúdos e as actividades; e faz-se uma avaliação. Para além disso, há que atender ainda a 

alguns aspectos importantes, a saber (Colom, 1998):  

 Definir a natureza e motivos que levam à origem do projecto;  

 Para que serve o projecto e a origem dos objectivos propostos;  

 Quanto se deseja fazer, ao nível das metas delineadas;  

 Onde se quer fazer, ou seja, quais os lugares onde se irá desenvolver a acção;  

 Como se quer fazer, quais as actividades a concretizar, as metodologias a utilizar, 

os recursos materiais e financeiros;  

 Quem vai desenvolver a acção educativa.  

Tratando-se de educação não formal, a planificação deverá deixar um espaço em aberto 

para situações inesperadas, ou para sugestões ou alterações propostas no decorrer da acção. 

A flexibilidade será, então, uma característica fundamental na planificação, porque 

possibilita a participação e inovação. Neste sentido, a planificação serve a função de 

orientar a acção educativa, em prol de uma mudança ou melhoria social, ou de uma 

mudança individual e colectiva. 

No contexto da ENF, o educador/formador desempenha uma função de facilitador dos 

contextos e processos de aprendizagem, contrastando com a tradicional função do 

professor, transmissor de conhecimentos e conteúdos. 

Considerando Trilla-Bernet (2003), a ENF tem adoptado uma função de compensação, 

reforço e substituição da educação formal, através da ENF tem sido possível responder a 

qualquer objectivo educativo segundo a taxonomia clássica que integra as dimensões de 

ordem cognitiva, afectiva e psicomotora. A ENF responde mais facilmente a necessidades 

específicas, reais, pontuais ou mais imediatas. Ainda segundo Trilla-Bernet (2003) a 

educação não formal é muitas vezes mais flexível, versátil e dinâmica que a educação 

formal. 
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No âmbito da formação não formal, como exemplos, destacam-se duas iniciativas: 

 O Sistema Nacional de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências 

(RVCC) como um exemplo claro de educação informal e não formal, criado em 

Portugal em 2001, a intenção era de valorizar e incentivar a formação contínua e a 

aprendizagem ao longo da vida, bem como as competências e os saberes 

adquiridos. Através do Sistema Nacional de Reconhecimento Validação e 

Certificação de Competências (RVCC), era proporcionado ao individuo a 

oportunidade de reconhecer, validar e certificar os conhecimentos e as 

competências resultantes da experiência que adquiriu em diferentes circunstâncias 

ao longo da sua da vida. Esta certificação proporcionava uma valorização pessoal, 

social e profissional, e igualmente a motivação para prosseguir os seus estudos e ou 

formação e a obtenção de níveis de escolaridade mais qualificados. 

 O Youthpass, iniciativa que proporciona a aquisição de conhecimentos de educação 

noutros contextos e foi concebida para ser utilizada a nível europeu. De acordo com 

SALTO (2009), o Youthpass foi desenvolvido para incentivar o reconhecimento e a 

validação das experiências educativas e aprendizagens não formais desenvolvidas 

no programa Juventude em Acção. A metodologia utilizada pelo Youthpass integra 

a auto-reflexão por parte dos participantes, relativamente ao que já fizeram na 

iniciativa e quais os resultados da experiência ao nível das aprendizagens realizadas 

e competências desenvolvidas. Este instrumento permite que o participante veja 

valorizada a sua participação nestas iniciativas e igualmente reconhecidas como 

integrantes de um período de educação não formal.  

É de referir igualmente que o Youthpass tem como base orientadora o Quadro de 

Referência Europeu das Competências Essenciais ao Longo da Vida, definido pela União 

Europeia em 2006. De acordo com a Comissão Europeia (2007) o Quadro de Referência 

“identifica e define, as competências essenciais que os cidadãos necessitam para a sua 

realização pessoal, a inclusão social, a cidadania activa e a empregabilidade na nossa 

sociedade baseada no conhecimento”. As oito as competências essenciais referidas no 

Quadro de Referência Europeu, sem considerar qualquer hierarquia de importância, são as 

seguintes: comunicação na língua materna; comunicação em línguas estrangeiras; 

competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia; 
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competência digital; aprender a aprender; competências sociais e cívicas; espírito de 

iniciativa e de empreendedorismo; sensibilidade e expressão culturais. 

De acordo com o Conselho da Europa (2009), um dos principais contributos para a 

abordagem actual da ENF é a teoria da Aprendizagem Experiencial de David Kolb, que se 

inspirou nas teorias de Kurt Lewin. 

O modelo do Ciclo de Aprendizagem Experiencial, proposto por Kolb, compreende quatro 

diferentes estágios de aprendizagem pela experiência, devendo todas as etapas serem 

seguidas em sequência para que a aprendizagem aconteça (ver Figura 7). O ciclo de 

aprendizagem refere que não é suficiente ter uma experiência para aprender. A reflexão 

sobre a experiência para fazer generalizações e formular conceitos que possam ser 

aplicados a novas situações é essencial. De acordo co Kolb a aprendizagem deve ser 

testada em novas situações. Cabe ao formando fazer a ligação entre a teoria e a acção, 

planeando, agindo, reflectindo, e relacionando-a novamente com a teoria.  

 

Figura 8: Ciclo de Aprendizagem Experimental de David Kold 

 

Citando o Conselho da Europa (2009), a ENF tem um contributo peculiar em áreas 

determinantes na vida dos jovens, como por exemplo: no desenvolvimento pessoal, no 

processo de empregabilidade e na cidadania.  

Relativamente às tendências mais recentes da Educação Não Formal, Rogers (2004) e 

Pinto (2007) referem que o papel da ENF deve ser visto como um complemento ao sistema 

de ensino e uma possível resposta para necessidades não satisfeitas pela educação formal. 

É de salientar que uma parte considerável da acção educativa de carácter não formal é 

realizada no âmbito da capacitação laboral ou da inserção no mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO III 

Actividades desenvolvidas 

O objectivo de um estágio académico é permitir aplicar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do percurso académico através da prática profissional, devidamente enquadrada e 

supervisionada. Trata-se de um processo de aprendizagem muito rico, no qual 

consolidamos e aplicamos a teoria adquirida ao longo do percurso académico. 

 O meu primeiro dia de estágio foi muito importante, e considero que o acolhimento que 

me foi dado tanto pelo orientador, como pela equipa de trabalho, foi determinante no meu 

percurso de estagiária. Neste mesmo dia, o orientador realizou uma reunião comigo e com 

a equipa, informando da missão e das actividades desenvolvidas pela área da 

empregabilidade da Divisão de Juventude e Conhecimento. Este momento foi muito útil 

porque me permitiu ganhar consciência das muitas actividades em que iria colaborar e que 

muito mais teria que aprender! 

Foram muitas as actividades que desenvolvi, que me permitiram adquirir conhecimentos 

em várias áreas, entre as quais realço as seguintes: 

1. Observação e posterior realização de entrevistas de selecção de jovens candidatos 

aos Programas de Ocupação de Jovens e Jovens Activos; 

2. Acompanhamento individual dos jovens integrados nos programas de Ocupação de 

Jovens e Jovens Activos; 

3. Acompanhamento dos Serviços Enquadradores e Entidades Empregadoras dos 

jovens integrados nos programas de Ocupação de Jovens e Jovens Activos; 

4. Avaliação das candidaturas apresentadas pelas Entidades Acolhedoras dos Jovens, 

participantes no Programa Jovens Activos; 

5. Organização e execução do plano de formação da área da empregabilidade da 

Divisão de Juventude e Conhecimento; 

6. Dinamização dos módulos de “Desenvolvimento de Competências para a Inserção 

no Mercado de Trabalho” e de “Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal”; 

7. Participação na organização da Sessão Solene de Entrega de Certificados dos 

jovens participantes no Programa de Ocupação de Jovens/2011; 
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8. Atendimento personalizado no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual 

(GADI), estrutura que procura facilitar o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e relacionais; 

9. Participação nas reuniões de equipa da Divisão de Juventude e Conhecimento; 

10. Participação em várias actividades formativas; 

11. Realização de relatórios e actividades de planeamento; 

12. Actividades de investigação; 

13. Pesquisa bibliográfica; 

14. Tarefas administrativas diversas. 

Todas estas actividades foram desenvolvidas no período compreendido entre Outubro e 

Abril, totalizando uma carga horária de 600 horas divididas da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Horas despendidas por actividades de estágio 

ESTÁGIO NA ÁREA DA EMPREGABILIDADE DA DIVISÃO DE JUVENTUDE E CONHECIMENTO/ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS - Nº TOTAL DE HORAS: 600 

ACTIVIDADES Nº DE HORAS APROXIMADAS 

DESPENDIDAS NO ESTÁGIO 

1. Entrevistas de selecção. 60h 

2. Acompanhamento individual aos jovens integrados nos 

programas de Ocupação de Jovens e Jovens Activos. 
                   50h 

3. Acompanhamento aos Serviços Enquadradores e Entidades 

Empregadoras dos jovens dos programas de Ocupação de Jovens e 

Jovens Activos. 

20h 

4. Avaliação das candidaturas apresentadas pelas Entidades 

Acolhedoras dos Jovens participantes no Programa Jovens Activos. 
15h 

5. Organização e execução do plano de formação da área da 

empregabilidade da Divisão de Juventude e Conhecimento. 
35h 

6. Dinamização do módulo Desenvolvimento de Competências para 

a Inserção no Mercado de Trabalho e do módulo de 

Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal. 

180h 

7. Responsável pela organização e realizaçãoda Sessão Solene de 

Entrega de Certificados aos Jovens participantes no Programa de 

Ocupação de Jovens/2011. 

15h 

8. Atendimento personalizado no Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Individual. 
60h 

9. Participação nas reuniões de equipa da Divisão de Juventude e 

Conhecimento. 
20h 

10. Participação em várias a actividades formativas. 40h 

11. Realização de relatórios e actividades de planeamento. 25h 

12. Actividades de investigação. 25h 

13. Pesquisa bibliográfica. 40h 

14. Tarefas Administrativas.                 15h 
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Gráfico 1: Percentagens de horas despendidas por actividades de estágio 

 

Analisando o Gráfico 1, verifica-se que algumas actividades de estágio destacam-se 

relativamente a outras. A dinamização de acções de formação é a actividade que mais se 

evidencia (30%), seguindo-se as entrevistas de selecção (10%), o atendimento de jovens no 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual (10%), o acompanhamento individual 

dos jovens integrados nos Programas de Ocupação de Jovens e Jovens Activos (8%), a 

participação em eventos formativos (7%), organização e execução do plano de formação 

(6%). 

De seguida, são descritas as actividades que tiveram um forte contributo nas aprendizagens 

de estágio. 
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1. Dinamização de acções de formação 

Numa primeira faz,e participei como observadora no módulo de “Acompanhamento e 

Desenvolvimento Pessoal” e na acção “Técnicas de Procura de Emprego”. Posteriormente 

a minha presença foi marcada já na qualidade de formadora. 

Esta experiência permitiu apresentar um plano de formação “Desenvolvimento de 

Competências para a Inserção no Mercado de Trabalho”, o qual foi aceite pelo meu 

Orientador e Chefia da Divisão de Juventude e Conhecimento. Esta formação tem os 

seguintes conteúdos programáticos: organizar a procura de emprego, auto avaliação, 

conhecer os diferentes tipos de curricula e construir o seu, saber fazer uma carta de 

apresentação, responder a anúncios de emprego, como utilizar as redes sociais na procura 

de emprego, saber fazer uma candidatura espontânea, construir o seu anúncio e saber 

comportar-se na entrevista de selecção. 

Nas acções de formação referenciadas, procurou-se criar um espaço de partilha e reflexão, 

com a participação dos pares e a facilitação dos técnicos. Assim, procurou-se seguir os 

princípios inerentes à Educação Não Formal anteriormente mencionados. 

No programa “Jovens Activos”, o módulo de Acompanhamento e Desenvolvimento 

Pessoal decorreu durante o período de estágio dos jovens (9 meses), uma vez por mês e 

com uma carga horária de 6 horas. 

As várias sessões deste módulo desenvolveram-se, principalmente, a partir de uma 

estrutura facilitadora de relação. Deste modo para além dos conteúdos programáticos, são 

desenvolvidas diversas dinâmicas que promovem a confiança e coesão de grupo. Na 

escolha das actividades e conteúdos para cada sessão foram contemplados vários factores, 

como a avaliação que é feita do grupo, as experiências, dúvidas e dificuldades partilhadas 

pelo grupo ou indivíduos e a progressão do grupo ao longo do tempo. 

Cada sessão teve quatro grandes momentos: 

1) Primeiro momento - aquecimento inicial, onde se predispõe o grupo para a 

aprendizagem, através de exercícios destinados a quebrar o gelo e a criar um 

ambiente de formação agradável; 

2) Segundo momento - dinâmica de grupo que estimula o desenvolvimento da 

confiança e da coesão no mesmo, bem como a melhoria do desempenho grupal em 

diversas tarefas. Ao longo das sessões vai havendo uma progressão nesta dinâmica. 
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A fase inicial centra-se sobretudo no quebrar o gelo, na apresentação e 

conhecimento inicial e progredindo depois para a comunicação, confiança, coesão e 

desempenho do grupo; 

3) Terceiro momento - partilha e avaliação dos conteúdos programáticos, onde o 

formando e o grupo têm um papel especialmente activo, promovendo-se a reflexão 

e a partilha das experiências vividas, bem como a responsabilização individual no 

processo formativo e a cooperação do grupo na procura de alternativas. Muitas das 

sessões seguintes são planeadas de acordo com as questões que surgem desta 

partilha; 

4) Quarto momento – sessões de retroacção, reflexão e apresentação de conteúdos 

programáticos adequados às necessidades reais dos jovens.  

As técnicas utilizadas foram as seguintes: dinâmicas de grupo, acção-reflexão, resolução 

de problemas, chuva de ideias, role-playing, simulações, autoscopia, técnicas expressivas e 

projectivas, técnicas lúdicas e histórias. 

O planeamento, a escolha das actividades adequadas assim como o encadeamento das 

mesmas são fundamentais para a sua eficácia. 

Os conteúdos abordados foram: percepção interpessoal, auto-conceito, auto-estima, 

assertividade, gestão de conflitos e psicologia positiva.  

No programa “Jovens Activos”, o módulo de Acompanhamento e Desenvolvimento 

Pessoal decorreu durante o período de estágio dos jovens (9 meses), uma vez por mês e 

com uma carga horária de 6 horas. 

A formação de “Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado de 

Trabalho”, decorreu quando o número de participantes era suficiente para constituir um 

grupo de formação (16 participações) e teve uma carga horária de 28 horas por módulo. Os 

jovens dos 18 aos 30 anos podiam-se inscrever durante todo o ano nas lojas ou no portal da 

Geração C. A adesão do público jovem a esta iniciativa está a ser considerável, tendo-se 

realizado já seis acções de formação no período de Outubro de 2011 a Abril de 2012. 

 

 Participação da estagiária 

No módulo de Acompanhamento e Desenvolvimento Pessoal, estive como observadora nas 

primeiras quatro sessões e a partir da quinta sessão passei a dinamizar grupos de jovens da 
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faixa etária entre os 18 e 30 anos e com formação académica diversificada (12º ano, 

licenciados e mestres). Os grupos de formação foram em média constituídos por 16 jovens. 

Apresentei uma proposta de ficha de avaliação que permitiu ao formador avaliar o grupo, o 

interesse, a motivação, a capacidade de aprendizagem dos formandos, as condições 

logísticas da formação, a qualidade das instalações e dos meios audiovisuais em sala e o 

apoio administrativo prestado. Realizei 10 sessões deste módulo de formação com uma 

carga horária de 6 horas cada.  

Relativamente à formação de “Desenvolvimento de Competências para a Inserção no 

Mercado de Trabalho”, elaborei e apresentei um plano de formação, o manual com os 

conteúdos pedagógicos, o programa das sessões, o material necessário de apoio à formação 

e as várias dinâmicas presentes em sala. Realizei 6 acções de formação com uma carga 

horária de 28 horas cada e o no total participaram 90 jovens. 

 

 Dificuldades sentidas 

Assumir o papel de formadora neste contexto foi um grande desafio. O público-alvo era 

muito exigente, porque com os jovens “nada está fechado, tudo está em aberto”. Ao longo 

das sessões formativas há que ter uma grande capacidade de adaptar os conteúdos. Através 

desta experiência verifiquei a fragilidade dos jovens de falarem de si e dificuldades aos 

níveis do saber fazer e do saber estar. Esta experiência colocou em evidência que um 

formador deve ser um facilitador do processo de reflexão, de auto-conhecimento e de 

aprendizagens.   

 

2. Entrevistas de selecção 

Tratando-se de entrevistas para um público muito jovem, em que para muitos deles é a sua 

primeira entrevista, procurou-se que este momento fizesse também parte do processo de 

aprendizagem. 

Nestas entrevistas de selecção estiveram presentes os representantes dos serviços 

enquadradores e entidades empregadoras e um técnico da Divisão de Juventude e 

Conhecimento.  
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A entrevista de selecção era constituída por dois momentos de avaliação: 

 No primeiro momento da entrevista, informávamos o candidato dos objectivos dos 

Programas de Ocupação de Jovens ou Jovens Activos; 

 No segundo momento eram colocadas várias questões com o objectivo de avaliar: o 

conhecimento do jovem relativamente à Entidade, o perfil funcional e os 

mecanismos psicológicos do mesmo. 

Na entrevista de selecção foi utilizada uma grelha de avaliação constituída por um 

conjunto de itens, sendo cada um deles pontuado numa escala de 1 a 5 pontos, em que 1 

representa “Fraco” e 5 representa “Muito bom”. Os itens avaliados eram os seguintes: 

conhecimento do programa, atitude, maturidade, auto-confiança, motivação, 

responsabilidade, gestão de rotinas, comunicação, postura, habilitações académicas, e 

formativas, disponibilidade, horários e deslocações. A duração média de cada entrevista foi 

de 20 a 30 minutos. 

Todos os candidatos entrevistados foram devidamente contactados e informados do 

resultado da selecção, seguindo os seguintes procedimentos: 

 Os candidatos seleccionados foram contactados telefonicamente; 

 Os candidatos não seleccionados foram informados através de endereço electrónico 

do resultado da entrevista e foram-lhes feitas algumas sugestões úteis acerca, das 

várias actividades que a Divisão de Juventude e Conhecimento desenvolve. 

 

 Participação da estagiária 

 Nas primeiras entrevistas estive como observadora. Posteriormente o meu papel foi mais 

activo na condução da entrevista.  

 

 Dificuldades sentidas 

Inicialmente senti algum nervosismo, sabia que durante o decorrer da entrevista era 

importante estar atenta a todos os pormenores. Senti necessidade de ter comigo um 

instrumento que me permitisse registar com melhor detalhe os momentos da entrevista 

(expressão, atitude, comportamento, postura, apresentação, problemáticas, dificuldades, 
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etc.). Como resultado desta necessidade, apresentei uma proposta de ficha individual de 

registo constituída por duas partes: 

 1ª Parte – Dados biográficos do entrevistado e data da entrevista; 

 2ª Parte – Parecer do técnico da Divisão de Juventude e Conhecimento que conduz 

a entrevista.  

Esta ficha passou a ser anexada ao processo do candidato que está sempre presente nas 

entrevistas. 

 

3. Atendimento personalizado no Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Individual. 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual foi um projecto apresentado por mim 

ao orientador de estágio e, posteriormente, à Chefe de Divisão de Juventude e 

Conhecimento, que desde logo o acolheram com entusiasmo por ir ao encontro de uma 

necessidade já há algum tempo diagnosticada por esta divisão. Este projecto foi fruto do 

diagnóstico realizado nos vários processos de selecção, e as necessidades encontradas estão 

relacionadas com a falta de competências no âmbito do saber fazer, do saber ser e do saber 

relacionar. As necessidades encontradas nos jovens foram diversas, importando destacar as 

seguintes: saber ter uma atitude activa de procura de emprego, saber fazer um curriculum, 

saber auto-avaliar-se, saber relacionar-se, saber comportar-se em entrevista de selecção, 

saber defenir objectivos, saber tomar decisões, ter capacidade de resolução de problemas e 

delinear um projecto de vida. 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual é um serviço totalmente confidencial 

e gratuito, que visa ser um espaço de desenvolvimento de uma atitude activa perante a 

vida. Neste âmbito trabalhei com os jovens as suas competências pessoais, sociais e 

relacionais que lhes permitam definir e concretizar o seu projecto de vida, realizando: 

balanço de competências, pesquisa de oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

formação, desenvolvimento de atitudes e competências facilitadoras de inserção no 

mercado de trabalho, apoio na elaboração de curriculum e de carta de apresentação e ou de 

candidatura espontânea; treino da entrevista de selecção e apoio à concretização de 

pequenas experiências de aprendizagem de forma a facilitarem o processo de autonomia.  
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O Gabinete iniciou a sua actividade em pleno mês de Novembro de 2011, e em Abril já 

contava com 60 atendimentos. O Gabinete está localizado na Loja Geração C de Cascais e 

atende uma vez por semana. 

A metodologia aplicada apoia-se nas técnicas utilizadas em coaching, como por exemplo: 

auto-avaliação, criação de uma relação de confiança, criação de empatia, escuta activa, 

feedback, reformulação, questionamento, tomada de consciência, estabelecer objectivos e 

realização de um balanço de competências. Os atendimentos eram registados numa base de 

dados criada para o efeito e elaborei uma ficha técnica para registar os vários momentos 

com o jovem. A partir desta ficha dava-se origem a um processo individual para cada 

jovem que só a técnica que realizava o atendimento tinha acesso, mantendo-se a 

confidencialidade.  

Na primeira sessão analisava-se a necessidade do pedido de atendimento e era elaborado 

um contrato de compromisso que estabelecia os seguintes propósitos: duração de cada 

sessão, o número de sessões, a periodicidade, a confidencialidade, o período de pré-aviso 

para que alguma das partes possa dar por concluído o processo. Este contrato era assinado 

por ambas as partes. 

O número de sessões ficava condicionado às necessidades do jovem, à tomada de 

consciência das suas necessidades, à capacidade de estabelecer objectivos e de transformar 

problemas em soluções. O cumprimento de todas estas etapas permitia elaborar um plano 

de acção para a concretização do seu projecto de vida.  

Um outro âmbito do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual é o apoio dado na 

construção de alguns instrumentos importantes no processo de empregabilidade dos 

jovens, como por exemplo: fazer um curriculum vitae e uma carta de apresentação, uma 

candidatura espontânea, treinar a entrevista, fazer uma formação específica, proporcionar 

pequenas experiências de trabalho, apoio na candidatura aos programas de Ocupação de 

Jovens, Jovens Activos, Maré Viva, Cultura Social, etc.) promovidos pela Divisão de 

Juventude e Conhecimento e prestar informação das ofertas formativas na área 

profissional. Quando o atendimento não estava dentro do âmbito deste gabinete, o técnico 

fazia o respectivo encaminhamento para outros serviços especializados.  

Durante o estágio, o GADI ganhou notoriedade e reconhecimento, recebendo regularmente 

convites a realizar pequenas sessões de sensibilização nas temáticas da empregabilidade 
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junto da população escolar do Concelho de Cascais, principalmente em turmas do 12º ano 

ou de cursos profissionais. 

 

 Participação da estagiária 

Neste gabinete fui responsável pelo atendimento e acompanhamento de jovens, construção 

dos instrumentos necessários ao funcionamento do Gabinete, tais como: elaboração de 

documentos de divulgação, elaboração de ficha de inscrição, elaboração da ficha técnica de 

apoio ao atendimento, elaboração de um contrato de compromisso construção de um 

balanço de competências, pesquisa e desenvolvimento de vários exercícios adaptáveis a 

este tipo de atendimento, elaboração e organização do dossier com informação útil. 

Realizei sessões informativas direccionadas à população escolar do Concelho de Cascais e 

participei em eventos relacionados com a temática da juventude. O número de 

atendimentos realizados de Setembro de 2011 a Abril de 2012 foi de 60 jovens. 

 

 Dificuldades sentidas 

Senti algumas dificuldades, nomeadamente “encontrar” sempre a disponibilidade 

necessária para desenvolver uma escuta activa e saber lidar com o embaraço provocado por 

algumas reflexões dos jovens a questões que lhe são colocadas. Os jovens hoje fazem parte 

de uma geração com muitas habilitações literárias, com muita dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho e com muito medo de arriscar, atitudes estas que nos desafiam na 

procura de novas respostas e estratégias que permitam promover nos jovens uma atitude 

mais activa e empreendedora.  

 

4. Acompanhamentos dos jovens integrados nos Programas de 

Ocupação de Jovens e Jovens Activos 

Na sua estrutura, estes programas contemplavam o acompanhamento técnico regular aos 

jovens inseridos nos respectivos programas. 

O acompanhamento era personalizado, tendo sido realizadas reuniões regulares individuais 

com o jovem e reuniões com os tutores nos serviços enquadradores e nas entidades 

empregadoras. Estas reuniões tinham uma periodicidade variável, de acordo com as 
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necessidades de cada jovem e respectiva entidade, embora ocorressem normalmente de 

dois em dois meses. As reuniões de acompanhamento individual e com as entidades, 

permitiram criar oportunidades de auto-reflexão e auto-conhecimento; avaliar a integração 

e o desempenho dos jovens; prevenir e detectar eventuais conflitos e dificuldades e 

identificar alternativas de resolução; diagnosticar eventuais áreas e competências a 

desenvolver, bem como necessidades de formação individuais. Este acompanhamento foi 

uma importante estratégia de apoio aos jovens e aos tutores no processo de aprendizagem e 

de inserção no mercado de trabalho e abordaram-se assuntos que o jovem não pretendia 

partilhar em grupo. 

 

 Participação da estagiária 

Neste programa desenvolvi o processo de acompanhamento personalizado dos jovens, 

através de reuniões com as Entidades Empregadoras e os Serviços Enquadradores dos 

Jovens, com o objectivo de avaliar a integração e o desempenho e prevenir ou detectar 

eventuais conflitos e dificuldades.  

 

 Dificuldades sentidas 

Neste âmbito, os processos de acompanhamento individual foram muito exigentes. Nem 

sempre os jovens estão atentos a sinais que lhes vão sendo dados, tanto pelos tutores como 

por nós técnicos. Para provocar a reflexão sobre si, são muitos os casos em que precisamos 

de ser directos, e se for necessário, “até chocar”. A minha capacidade de saber escutar 

activamente foi posta à prova, considero que a superei e a prática desta competência foi-me 

muito útil para ultrapassar os obstáculos que foram surgindo. A ausência de objectivos é 

uma constante nos jovens de hoje e mudar este comportamento é um desafio que exige do 

técnico um grande auto-controle, disponibilidade, tempo e persistência. 

 

5. Participação em várias actividades formativas. 

O estágio teve uma outra vertente que ajudou igualmente no meu desenvolvimento pessoal 

e profissional: a presença em alguns momentos formativos. Foi-me dada a oportunidade de 

participar nos seguintes eventos formativos relacionados com a área de estágio: 
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1) Formação “Ferramentas de Coaching”, Entidade promotora Divisão de 

Juventude e Conhecimento. Carga horária de 20h.  

Foi muito interessante porque muitas das técnicas utilizadas em Coaching são úteis 

nos espaços onde estive envolvida e foram utilizadas por mim, principalmente no 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual. Foi igualmente útil no meu 

crescimento interno, porque me proporcionou momentos de auto-reflexão. 

2) Fórum Empreender Portugal, Entidade promotora: Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa. Carga horária de 8h. 

Este fórum teve como objectivo apresentar algumas propostas à sociedade 

portuguesa no sentido de combater o desemprego juvenil.  

Apresento algumas das principais ideias partilhadas neste fórum: 50% a 70% dos 

desempregados não frequentam o ensino superior; hoje o jovem que não tem o 12º 

ano é excluído do mercado de trabalho; os conteúdos programáticos dos cursos 

devem fomentar o aprender a fazer; a educação deve ser mais generalista e 

humanizada; as competências devem ser exploradas e experienciadas também nas 

escolas; disciplinas como a psicologia e a sociologia devem ser transversais a todos 

os cursos; a nova geração de professores deve ser empreendedora; os pais devem 

deixar o seu papel de protecção e ter uma atitude de autonomizar os filhos; baixa 

escolaridade versus qualificação superior às necessidades do mercado; 

competências académicas versus atitude; áreas de recursos humanos das empresas 

estão demasiadamente formatadas; auto-exclusão das pessoas versus estereótipos e 

preconceitos das empresas; as empresas hoje estão preocupadas com a manutenção 

dos actuais postos de trabalho e pouco atentas a outros recursos humanos; as 

organizações sociais hoje estão com falta de capacidade de gestão. 

Foram apresentadas as seguintes propostas de trabalho: os jovens devem criar uma 

rede de experimentação; é urgente explorar o espírito empreendedor de cada um de 

nós; criar um passaporte de recursos humanos; criar estágios em que o jovem, para 

além dos 3 meses em contexto de trabalho, seja também acompanhado por mais 3 

meses por um mentor; investimento por parte das escolas no desenvolvimento de 

competências e no aprender a fazer e aprender a ser; preparar e apoiar os jovens 

para a inserção no mercado de trabalho, através do desenvolvimento de 

competências necessárias para a procura activa de emprego; parcerias com o meio 

empresarial para permitir aos jovens experimentarem o que aprenderam nos cursos; 
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criar mecanismos facilitadores para que os jovens tenham uma atitude positiva na 

construção do seu projecto de vida; criação de uma bolsa de mentores nas escolas; 

motivar os jovens à realização de voluntariado, promovendo assim uma atitude de 

cidadania e ao mesmo tempo ganhar experiência em várias áreas; e, investir numa 

atitude de responsabilização contra a desresponsabilização. 

 

3) 11ª Edição da Expo’RH 2012, várias Empresas Portuguesas. Carga horária de16h. 

Este evento teve como lema “Enfrentar os actuais desafios empresariais 

valorizando e investindo no seu capital humano”. Foram dois dias muito intensos e 

com uma grande envolvência dos participantes. 

Sublinho alguns dos temas apresentados pelos oradores e que mereceram a minha 

especial atenção: “Incentivar ao compromisso dos melhores e dos líderes: tirar 

partido do talento interno”; “A pessoa certa, na hora certa e no local certo – os 

novos recursos para recrutar e seleccionar”; “Definição de uma política 

internacional de recursos humanos” e “A Gestão humana num ambiente complexo: 

o presente e o futuro das organizações”.  

Todas estas temáticas acentuaram a importância de aprendermos a cuidar dos 

recursos humanos no momento. Cuidar dos recursos humanos significa: escutar, 

motivar, confiar, formar equipa, planear, informar/comunicar eficazmente, resolver 

o conflito na hora, combater o ruído nas organizações, liderar co-responsabilizando 

os elementos da equipa, elogiar, manter e valorizar o talento interno, incentivar e 

preparar os recursos humanos para a mobilidade geográfica. A crise está sempre 

envolvida em mudança, mudança que pode ser uma oportunidade para outra etapa 

de vida. 

 

6. Organização e planificação da formação 

Nesta actividade várias tarefas se apresentaram: preparação do processo de contratação dos 

formadores, marcação de salas, realização de convocatórias a dirigir aos formandos, 

organização, reprodução e distribuição de documentos de apoio à formação, preparação de 

meios audiovisuais, meios visuais projectáveis e meios visuais não projectáveis presentes 

em sala. Fui também responsável pelo acolhimento do formador e formandos e 

encerramento final da formação. 
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 Participação da estagiária 

Estive presente em todas as etapas de planificação e organização dos módulos de formação 

promovidos pela área da empregabilidade da Divisão de Juventude e Conhecimento.  

O meu contributo nesta área foi a concepção de uma ficha para o formador avaliar o 

módulo (interesses dos formandos, o grupo, apoio administrativo e logístico e as condições 

físicas e acústicas da sala e os recursos didácticos). 

 

 Dificuldades sentidas 

Relativamente ao processo de organização e planificação da formação não senti 

dificuldade, penso que isto se deve ao facto de já possuír experiência anterior relevante 

nesta área. 

 

7. Actividade de Investigação 

Ao longo deste percurso esteve sempre presente a necessidade de actualizar o meu 

conhecimento teórico e prático e a vontade de aprender aliada à minha curiosidade, 

despertaram a necessidade de pesquisar literatura que suportasse as actividades 

desenvolvidas. Foram muitas as horas despendidas visando encontrar algumas respostas 

concretas para as tarefas que me foram propostas fazer neste estágio. 

Para dar ainda mais sentido a este estágio, com o apoio do supervisor e orientador, foi 

desenvolvido um inquérito por questionário junto das Entidades Empregadoras que 

acolhem jovens do programa Jovens Activos e para os Serviços Enquadradores da Câmara 

Municipal de Cascais que acolhem jovens do Programa de Ocupação de Jovens. Tal 

inquérito visou identificar as competências que um colaborador deve possuir na opinião 

dos empregadores. O questionário foi constituído por 60 itens repartidos por duas partes: a 

primeira era composta por um conjunto de itens referentes a competências profissionais, 

pessoais e sociais que um colaborador deve possuir; a segunda era composta por um grupo 

de questões de caracterização demográfica. 

A amostra foi recolhida via internet, uma vez que o questionário teve como suporte a 

tecnologia Qualtrics, a qual permitiu uma recolha célere e sem identificar o respondente. O 
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questionário esteve disponível online durante aproximadamente 1 mês, tendo as entidades 

sido convidadas a participar no estudo via e-mail. 

Este questionário pretendeu ser mais uma ferramenta de avaliação, sendo o seu propósito 

direccionar os conteúdos programáticas da formação dirigida aos jovens que participam 

nos programas de empregabilidade promovidos pela área da empregabilidade da Divisão 

de Juventude e Conhecimento da Câmara Municipal de Cascais. 

Os resultados obtidos constam de um paper que se encontra em anexo. 
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CAPÍTULO IV 

Apreciação e Análise Crítica 

A oportunidade de ter realizado este estágio constituiu uma excelente e vantajosa 

experiência, que até aqui ainda não me tinha sido possível. Todas as áreas onde estive 

envolvida, os projectos que concretizei, as pessoas com que contactei e trabalhei, a 

organização que conheci, foram sem dúvida, factores preponderantes na minha formação e 

prática como profissional. 

Relativamente às actividades desenvolvidas, considero que, de acordo com o projecto de 

estágio, foram cumpridas em pleno e algumas delas até se pode considerar que foram 

superadas. A maioria das actividades foram desenvolvidas de forma autónoma e muitas das 

dificuldades encontradas foram sempre colocadas à equipa, e principalmente ao meu 

orientador, que se mostrou sempre disponível para as esclarecer e ajudar a ultrapassá-las. 

Sem toda esta estrutura de apoio teria sido bem mais difícil levar este estágio a bom porto. 

Esta experiência em equipa permitiu-me desenvolver e reforçar competências que me vão 

ser muito úteis enquanto psicóloga, das quais destaco: domínio da técnica de preparar e 

conduzir entrevistas, domínio de fazer entrevistas, domínio de estratégias de procura activa 

de emprego, acompanhamento e avaliação de desempenho, gestão de conflitos, 

comunicação interpessoal, resolução de problemas e tomada de decisões, elaboração de 

objectivos que contribuam para a construção de projectos de vida, domínio de técnicas de 

aprendizagem e auto-avaliação, trabalho em equipa, análise de ferramentas de avaliação, 

entre outras. 

Ao longo do estágio considero que foram estimuladas pela equipa atitudes como a 

autonomia, a apresentação de propostas de melhoria, “sair da zona de conforto”, arriscar, 

ser proactiva e criativa. O desenvolvimento destas atitudes, posteriormente contribuiu e 

traduziu-se na apresentação e concretização dos seguintes projectos:  

- Atendimento personalizado dirigido a jovens com necessidades de desenvolver 

competências pessoais, sociais e relacionais que lhes permitissem a definição e 

concretização de projectos de vida. Este projecto deu origem ao Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Individual, fruto das preocupações apresentadas pelos técnicos 

relativamente às dificuldades encontradas nos jovens, nomeadamente, à ausência de 

projectos de vida, à dificuldade em lidar e resolver algumas tarefas básicas, ao facto de não 
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saberem como e onde procurar emprego, como fazerem uma candidatura espontânea, de 

não saberem fazer um curriculum e uma carta de apresentação e de não saberem 

comportarem-se numa entrevista. A implementação deste Gabinete exigiu de mim muito 

trabalho de investigação, trabalho no “terreno”, responsabilidade, reflexão, conhecimento 

de algumas técnicas utilizadas em Coaching e muita vontade de deixar um contributo, na 

qualidade de psicóloga, no local de estágio; 

- Projectar e realizar um módulo de formação que permitisse desenvolver nos jovens 

competências de inserção no mercado de trabalho. Na qualidade de facilitadora, procurei 

proporcionar aos jovens formandos um ambiente agradável, de partilha, de 

consciencialização e de responsabilidade, nunca me afastando do objectivo número um, a 

compreensão e aprendizagem dos conteúdos por parte dos jovens formandos. 

Esta experiência como formadora incidiu sobre diversos percursos formativos, dos quais 

retirei diversas aprendizagens que contribuíram para a aquisição de conhecimentos 

importantes para o meu desempenho enquanto formadora. Tal como refere Canário (2008) 

“Os profissionais de educação estão permanentemente na situação de aprendentes que se 

formam na acção”, foi desta forma que as experiências formativas contribuíram para o 

desenvolvimento de competências, que hoje aplico na prática profissional. 

Nas várias tarefas desenvolvidas considero que se tornaram muito apropriadas e eficazes as 

aprendizagens adquiridas na disciplina de Selecção e Orientação Vocacional, leccionada 

pelo Profº. Doutor José Carochino, refiro-me mais especificamente à utilidade da mesma 

nos processos de recrutamento e selecção. Os conteúdos teóricos e práticos abordados na 

disciplina foram igualmente importantes na adquisição dos primeiros conhecimentos 

técnicos no âmbito da orientação vocacional, desenvolvimento pessoal, recrutamento e 

selecção e de criação de instrumentos de inserção no mercado de trabalho, permitindo 

fundamentar as muitas tarefas de estágio. 

Verifiquei, enquanto estagiária, que a equipa da Divisão de Juventude e Conhecimento tem 

características muito particulares que a diferenciam das equipas de outros serviços da 

Câmara Municipal de Cascais. O facto de trabalhar com um público muito jovem, que por 

si só é muito exigente, impõe um ritmo de trabalho muito peculiar, onde não existem 

tarefas rotineiras. De facto, a rotina dá lugar a respostas imediatas e eficientes e o seu estilo 

de trabalho incorpora que “o que é válido hoje pode não o ser amanhã”. O conhecimento 

da realidade, o contacto directo e regular com os jovens, o conhecimento do tecido 
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empresarial do concelho e o contacto permanente com as forças vivas do concelho fazem 

parte do perfil funcional desta equipa. Foi um grande desafio acompanhar tecnicamente a 

equipa, que me exigiu disponibilidade de tempo para aprender a lidar com situações 

diferentes que exigiam respostas diferentes e pensar em projectos novos que respondessem 

às necessidades encontradas e apresentadas pelos jovens. Inicialmente senti alguns receios 

e dúvidas, nomeadamente até que ponto estaria à altura de tanta autonomia e confiança.  

Os acompanhamentos personalizados realizados aos jovens exigiram a exploração de 

novas competências e o reforço das que já haviam sido adquiridas. Não foi fácil ultrapassar 

os vários obstáculos inerentes a este processo, no entanto foi muito gratificante porque 

contribuiu para a construção de maturidade técnica, de auto- reflexão, de auto-controlo e 

de gestão das emoções. 

Quando me propus a realizar este estágio na Câmara Municipal de Cascais, organização 

que não me era de todo desconhecida, tinha consciência de que teria de adoptar uma 

atitude humilde, de saber escutar, de respeitar a opinião dos outros, de vontade de 

aprender, de apresentar a minha opinião, sugestões e projectos, de “vestir a camisola” e me 

apresentar disponível e flexível. Tenho a certeza que esta minha postura e atitude 

contribuíram para que tudo corresse bem e tirasse um maior partido dos conhecimentos e 

experiências proporcionadas neste estágio. Estas características disposicionais constituem 

também a meu ver o modelo psicossocial que a equipa pretende incutir nos jovens que 

enfrentam o desafio da empregabilidade. Trata-se sem dúvida de um caso de “liderar 

através do exemplo”. 

Importa referir que todas as tarefas executadas estavam relacionadas com o papel que um 

psicólogo do trabalho e das organizações deve ter junto do indivíduo e da organização. 

Actualmente as áreas de intervenção deste técnico são muito abrangentes: pode ser da sua 

responsabilidade a elaboração de políticas de recursos humanos; o planeamento 

estratégico; a implementação de programas de desenvolvimento de competências; o 

desenvolvimento de planos de carreiras e planos de sucessos; o desenvolvimento de 

equipas; a análise do clima e da cultura organizacional; o ajudar a gerir a mudança; a 

implementação de programas de qualidade de vida, entre outros. 

Quando se observa que o desemprego juvenil em Portugal é mais do dobro do desemprego 

da restante população, que as habilitações superiores ou elevados conhecimentos técnicos 

não são garantia de emprego, que existe uma predominância de situações de precariedade, 
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que prevalece o trabalho temporário e a incerteza face ao futuro, que a noção de carreira é 

difusa, condicionando o processo de autonomização e emancipação juvenil torna-se 

imperioso intervir. Urge desenvolver novas competências e atitudes e, neste campo, o 

psicólogo organizacional, em conjunto com outros técnicos pode, contribuir através dos 

seus vários saberes para fazer um diagnóstico, apresentar propostas e soluções sustentáveis 

que reduzam o impacto que a actual conjuntura tem nos jovens e, por sua vez, na 

sociedade. 

Resumindo, considero que o estágio, foi uma boa experiência, que me ajudou a evoluir 

pessoalmente, nomeadamente a nível profissional, ao tornar-me mais realista e obrigando-

me a criar espaços de auto-reflexão que me ajudaram a ter um conhecimento mais 

aprofundado das minhas capacidades e daquilo que posso dar aos outros. Tudo isto 

contribuiu sem dúvida para o desenvolvimento da minha autonomia profissional enquanto 

psicóloga. Foi uma viagem com início e “sem fim à vista”: este estágio foi uma experiência 

desafiante, enriquecedora e de forte crescimento pessoal e profissional! 

Desejo que este relatório seja mais um contributo e desperte o interesse relativamente ao 

processo de empregabilidade e de aprendizagem ao longo da vida. Não é demais salientar a 

sua importância e o seu papel de relevo numa sociedade que está a viver uma das piores 

crises da história mundial no que se refere ao desemprego. Uma vez que um dos deveres 

dos psicólogos enquanto profissionais é actuar na sociedade de forma prática e procurando 

dar resposta às diversas solicitações, espero que este trabalho seja não uma resposta em si 

mesmo, mas o início de uma resposta. 

Sublinho e agradeço a forma como o Orientador, Mestre Francisco Carreiro, acompanhou 

o meu estágio, a sua presença permanente, a sua exigência, o seu profissionalismo, a sua 

disponibilidade e generosidade para me ouvir nos momentos menos bons de estágio, as 

suas observações no momento certo e por ter acreditado em mim, apoiando e ajudando-me 

na concretização dos meus projectos. 

Por fim, quero deixar um agradecimento especial ao Prof. Doutor José Carochinho pelo 

seu apoio, compreensão, ajuda na resolução de algumas questões surgidas durante o 

estágio e na realização do relatório, das palavras motivacionais nos momentos difíceis, da 

sua disponibilidade e profissionalismo. As suas observações e correcções apresentadas 

durante o processo de estágio foram essenciais e contribuiram para o culminar desta etapa. 
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  GADI - Gabinete de Apoio ao desenvolvimento individual      

 

                                                                                                    Apêndie A                             

CONTRATO DE COMPROMISSO 

O GADI (Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual) trabalha com o jovem as suas 

competências pessoais, sociais e relacionais que permitam definir e concretizar o seu Projecto 

de Vida. Este Gabinete visa ser um espaço de desenvolvimento de atitudes activas perante a 

vida, crescendo mudando. 

 

É livremente celebrado entre o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Pessoal, com sede na 

Loja Geração de Cascais, e ………………., e ………………… residente ………….., o seguinte contrato de 

atendimento/desenvolvimento, o qual ambos se comprometem a cumprir de mútuo acordo e 

espontânea vontade nos termos a seguir listados: 

 

I. Natureza dos Serviços: 

a) O GADI proporciona ao ………… os seus serviços de atendimento/desenvolvimento 

seguindo o um processo que decorre no campo de uma relação profissional que ajuda 

e permite ……. obter resultados de carácter prático na tua vida, carreira, actividade 

escolar, ou profissionalmente. 

b) Pretende-se criar um compromisso que permita uma boa relação que proporcione as 

melhores condições para aprofundar o auto-conhecimento, aperfeiçoar o 

desempenho e a qualidade de vida. O técnico do GADI será um facilitador que leva à 

tomada de consciência, potencializa escolhas e a potência a mudança. 

c) O atendimento técnico do GADI fundamenta-se na observação, empatia, escuta, 

sensibilidade e domínio de técnicas de desenvolvimento pessoal para auxiliar a 

ultrapassar as tuas dificuldades e expandir suas possibilidades nos diferentes campos 

de actuação humana. 

d) O técnico do GADI, são responsáveis pelo processo e responsáveis por propor uma 

agenda livre com temas pré-agendados. 

e) O número de encontros com temas livres serão de (......), os temas serão livres ou 

previamente acordados entre os contratantes. 
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III. Padrões e Princípios Éticos do GADI 

a) Este contrato terá como orientação básica o comportamento ético de ambos 

contratantes, com base em princípios e orientações o Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Pessoal. 

b) Estará presente a confiança, respeito mútuo, dignidade humana, integridade, 

confidencialidade, sigilo, honestidade, comunicação real, negociação e readaptação e 

redireccionamentos permanentes. 

 

IV. Funcionamento das Sessões e Honorários 

a) O GADI oferece Sessões com a duração média de 50 minutos. 

b) A frequência ora contratada será (semanal, quinzenal...) a serem realizadas nas 

seguintes datas e horários: 

AGENDA  DATA/MÊS/ANO  DIA DA SEMANA  HORÁRIO 

    

    

 

c) O local será na sala, (endereço)  ………………………………………………………………………………… 

d) Entre as sessões poderá haver tarefas sugeridas pelo técnico responsável pelo 

atendimento e eventuais trocas de correspondência electrónica ou mesmo 

telefonemas. 

e) Em caso de falta de comparência nas sessões agendadas, quando não RENEGOCIADA 

com o limite mínimo de 24 horas de antecedência, será considerada como realizada. 

f) Em caso de atraso no início de uma sessão que seja da responsabilidade de 

…………………………… será arrogado ao tempo remanescente da sua sessão, não havendo 

espaço nem tempo para sua compensação no final. 

g) Se as sessões atingirem um ponto satisfatório antes do final do tempo previsto, o 

técnico sugerirá o término dessa sessão de forma a aproveitar o momento e o impacto 

dos resultados atingidos; entretanto, sempre caberá ao ………………………….. definir se  

quer terminar aí a sessão ou aproveitar os minutos restantes para trabalhar outros 

temas, assuntos ou possibilidades.  
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h) O GADI não pretende que as actividades desenvolvidas no atendimento sejam rígidas – 

pelo contrário, a capacidade de adequação, a espontaneidade e a capacidade de lidar 

com cada novo instante da vida podem e devem ser entendidas como competências 

desenvolvidas num contexto de processo de desenvolvimento e estendidas às 

restantes esferas da vida. 

i) Os serviços do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Pessoal são gratuitos. 

 

V. Disposições Gerais 

a) Em casos omissos ou não considerados neste contrato, admite-se que, pela boa fé e 

boa vontade dos envolvidos se resolverão, quaisquer questões que apareçam, sempre 

no interesse pelo bem maior de todos os envolvidos e em respeito pela ética pessoal e 

profissional dos técnicos que integram este Gabinete e pela integridade moral e 

interesses da pessoa envolvida neste atendimento.  

b) O presente contrato não gera vínculo entre as partes de qualquer espécie. 

 

 

Cascais,               

 

 

O técnico do GADI                    O interessado atendimento/desenvolvimento 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

 

 



                                                                                                                         Apêndice A 

Loja Geração C 

Av. Valbom | Nº 21 | 2750 Cascais 

Telf.: 21 481 59 10 | Fax: 21 483 91 49 

lojageracaoc@cm-cascais.pt   www.geracao-c.com 

 INFORMAÇÕES 

Gabinete de Apoio  
Desenvolvimento Individual 

 
 
 

                      GADI    

 Para quem: Jovens residentes no concelho 

 Quando: Uma vez por semana (em dias alternados) 

     Segundas-feiras – 10h às 12h30 

     Quartas-feiras – 14h30 às 17h 

 Onde: Geração C - Loja Cascais 

 Comunica o quê: O Gabinete de Apoio Desenvolvimento Individual é um 

serviço promovido pela Divisão da Juventude e Conhecimento que visa ser um 

espaço de desenvolvimento de atitudes activas perante a vida, crescendo 

mudando. 

 Como: O GADI vai trabalhar contigo as tuas competências pessoais, sociais e 

relacionais que te permitam definir e concretizar o teu Projecto de Vida: 

 Balanço de competências 

 Pesquisa de oportunidades de desenvolvimento pessoal e formação 

 Desenvolvimento de atitudes/competências facilitadoras da Inserção no Mercado 

de Trabalho 

 Elaboração de Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Candidatura Espontânea 

 Treino para Entrevistas de Selecção 

 Apoio á concretização de actividades facilitadoras do processo autonomia. 

 Inscrições: Marca o teu atendimento na Loja Geração C ou através do n.º 21 

481 59 10. 

Para mais informações dirige-te ao balcão de uma loja Geração C ou ao nosso 

portal www.geracao-c.com 

S.S. 02/11/11 
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NOME: Nº PROCESSO: 

MORADA: C.P. :  

EMAIL:  TELEFONE: 

DATA NASCIMENTO: SEXO:  F                                 M              

HABILITAÇÕES LITARÁRIAS:                                                                       DISPONIBILIDADE: 

CV ENTREGUE:  SIM              NÃO                                                                                                     
MOTIVOS DA PROCURA:  
 

Melhorar CV  

Melhorar Entrevista de Selecção   

Realização de Balanço de Competências  

Realização de Carta de Apresentação   

Candidatura Espontânea   

Orientação/Desenvolvimento Pessoal e de Formação  

Outros Motivos:  

 
Data e local de receção:                                                         
Nome do responsável que recebeu: 

 

GADI                                                                                                                                                       

 

NOME: Nº PROCESSO: 

MORADA: C. P. : 

EMAIL:  TELEFONE: 

DATA NASCIMENTO: SEXO:   F                           M              

HABILITAÇÕES LITARÁRIAS:                                                                       DISPONIBILIDADE: 

CV ENTREGUE:  SIM              NÃO                                                                                                     
MOTIVOS DA PROCURA:  
 

Melhorar CV  

Melhorar Entrevista de Selecção   

Realização de Balanço de Competências  

Realização de Carta de Apresentação   

Candidatura Espontânea   

Orientação na Pesquisa de Desenvolvimento Pessoal e de Formação  

Outros Motivos:  

 

  

  

  

  



 

 

Data e local de receção:                                                         
Nome do responsável que recebeu: 
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NOME: Nº PROCESSO: 

MORADA:  

EMAIL:  TELEFONE: 

DATA NASCIMENTO: SEXO:   F                                 M              

HABILITAÇÕES LITARÁRIAS: 

DISPONIBILIDADE: 

FICHA TÉCNICA: 
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GADI                                                                                                                                                       
GABINETE DE APOIO DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

O que é o GADI?                                                    Apêndice A 

É um espaço que pretende desenvolver atitudes activas perante a vida, crescendo 
mudando.  

Trabalhamos contigo as competências pessoais, sociais e relacionais que te permitam a 
definição e concretização de Projetos de Vida.  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE: 

 Balanço de competências; 

 Apoio, através de atendimento individual totalmente confidencial, na definição 
de projetos de vida, na clarificação de opções pessoais, na reflexão sobre si 
próprio com vista a um conhecimento mais amplo e profundo; 

 Apoio à elaboração de instrumentos facilitadores de Inserção no Mercado 
Trabalho (Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Candidatura Espontânea, 
treino de Entrevistas de Selecção, etc.); 

 Orientação na pesquisa de novas oportunidades de desenvolvimento pessoal e 
formação; 

 Apoio ao desenvolvimento de atitudes/competências facilitadoras da Inserção 
no Mercado de Trabalho; 

 Apoio à concretização de actividades facilitadoras do processo de autonomia; 

 Encaminhamento para outros recursos/serviços de acordo com as necessidades 
individuais.  

 

METODOLOGIA: 

 Acompanhamento individual personalizado. 
 

A vida é um constante desafio à construção pessoal, 
 que é sempre uma obra inacabada. 

 

DIAS DE ATENDIMENTO: 

Segunda-feira – 10h. às 12h.30m 
Quarta-feira – 14h.30m às 17h. 
 

LOCAL: Divisão de Juventude e Conhecimento/Área da Empregabilidade - Loja Geração C - Cascais 
Contactos:    Marcações : 21 481 59 10          Informações: 21 481 5945    
E-mail: djuv-empregabilidade@cm-cascais.pt 
    



                                                                                                                                       

 GADI                                Apêndice A                      

Este Gabinete visa ser um espaço de desenvolvimento de atitudes activas perante a vida, 

crescendo mudando. 

O GADI (Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual) trabalha com o jovem as 

suas competências pessoais, sociais e relacionais que permitam definir e concretizar o seu 

Projecto de Vida.  

As suas áreas de intervenção são: realização de balanço de competências, pesquisa de 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e formação, desenvolvimento de atitudes/ 

competências facilitadoras da inserção no mercado de trabalho, elaboração de curriculum 

vitae, carta de apresentação e candidatura espontânea, treino de entrevista de selecção e 

apoio à concretização de actividades facilitadoras do processo de autonomia. 

O atendimento personalizado é realizado uma vez por semana num gabinete preparado 

para o efeito na loja Geração C (Geração do conhecimento, da criatividade, da 

competência e de Cascais) em Cascais. O interesse é expresso através do preenchimento de 

um formulário criado para o efeito, onde o jovem regista o porquê do seu interesse no 

atendimento deste gabinete. 

O atendimento desenvolve-se em sessões de 50 minutos cada, o número de sessões é 

condicionado às necessidades diagnosticadas. As técnicas de coaching são as ferramentas 

muitas vezes utilizadas no processo. 

Este gabinete pretende estabelecer parcerias com as empresas/instituições que possibilitem 

aos jovens algumas experimentações em contexto de trabalho no sentido de poderem 

ganhar competências e ajudar na decisão das suas opções profissionais.  

Tarefas simples como tirar a carta de condução, o cartão de cidadão, pesquisar e inscrever-

se num estabelecimento de ensino entre outras actividade, são exploradas e fomentadas 

pelo técnico que realiza o atendimento, tendo sempre como objectivo a autonomização do 

jovem. 

As situações que não estão no âmbito técnico do gabinete são devidamente encaminhadas, 

com relatório, para outros serviços mais direccionados para a respetiva problemática. 



                                                                                                               Apêndice B 

  

Formação:  

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO. 

Objetivos:  

Proporcionar aos Jovens conhecimentos sobre técnicas específicas de 

procura de emprego. 

Desenvolver nos Jovens uma atitude de procura de emprego ativa e 

eficaz. 

Destinatários: Jovens residentes no Concelho de Cascais 

Duração: 30 horas 

___________________________________________ 

No final da formação o formando deve ser capaz de: 

 Organizar a procura de emprego; 

 Auto avaliar-se; 

 Conhecer os diferentes tipos de CV e construir o seu; 

 Responder a anúncios de emprego; 

 Saber fazer uma candidatura espontânea; 

 Construir o seu anúncio; 

 Agir adequadamente em entrevista de seleção. 

 



                                                                                                               Apêndice B 

  

Formadora: Vanda Figueiredo – Licenciada e pós graduada em Psicologia 

do Trabalho e das Organizações 

Integra a equipa de Empregabilidade da Divisão de Juventude e 

Conhecimento da Câmara Municipal de Cascais, assumindo a 

coordenação do GADI - Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Individual 

e do POJ - Programa de Ocupação de Jovens. 



                                            

 
FORMAÇÃO 

COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO  

MERCADO DE TRABALHO 

                                                                                                Apêndice B 

Nome                                                     

Data 

nascimento 
 

Morada 
(rua, número, andar)  

Localidade  Código postal  

Telefone / 

Telemóvel 
 

E-Mail  

Habilitações 

Literárias 
 

  

Formação 

complementar 
 

 

 

 

 

Motivos de 

candidatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Assinatura candidato   

 
A preencher pelos serviços 

    

Data entrega  Hora entrega  Responsável 
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Divisão de Juventude e Conhecimento                           

Vanda Figueiredo 

 

 

 

COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk
http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk
http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk
http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk


 

  Organizar a procura de emprego; 

  Auto avaliar-se; 

  Conhecer os diferentes tipos de CV e construir o seu; 

  Responder a anúncios de emprego; 

  Saber fazer uma candidatura espontânea; 

  Construir o seu anúncio; 

  A entrevista. 

COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

OBJETIVOS: 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 Oferecer um serviço; 

 Trabalhar para si próprio; 

 Estar atento/a às oportunidades; 

 Promover os seus saberes; 

 Lutar por um Projeto de Vida; 

 Conhecer o Mercado de Trabalho; 

 Conhecer as Técnicas de Procura de Emprego. 

                                                                ACREDITAR EM SI!!!!!!! 

PROCURAR EMPREGO É …. 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 
 Criar e manter uma rotina diária de procura de emprego  

 (levantar cedo, ler os jornais diários, consultar sites de emprego, 

redes sociais e ir aos locais onde habitualmente procura 

trabalho); 
 
 Não trocar de número de telemóvel enquanto procura emprego; 
 
 Ter uma agenda para apontar os dias de marcação das, 

entrevistas; 
 
 Procurar informações sobre as empresas; 
 
 Enviar candidaturas; 

 
 Fazer o seu próprio anúncio, oferecendo os seus serviços. 

PROCURA ORGANIZADA 

Vanda Figueiredo 
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 Um trabalho a tempo inteiro; 

 Requer tempo e energia; 

 Vontade e persistência; 

 Bem organizada; 

 Planeada. 

 

PROCURAR EMPREGO É …. 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 

 Elaborar uma lista daquilo que tem a fazer; 

 Identificar e avaliar os recursos pessoais; 

  Decidir sobre os objetivos de carreira; 

  Fazer pesquisa sobre o mercado de trabalho; 

  Estabelecer contatos; 

 Atualizar o seu curriculum vitae (c.v.). 

ALGUMAS IDEIAS: 

Vanda Figueiredo 
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COMPETÊNCIAS 

Vanda Figueiredo 
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Ajudará a identificar e definir objetivos de emprego 

realistas e permite inventariar: 

Conhecimentos; 

Competências; 

 Interesses; 

Realizações; 

Traços pessoais. 

AUTO-AVALIAÇÃO 

Vanda Figueiredo 
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ALGUMAS QUESTÕES QUE NOS AJUDAM NESTA REFLEXÃO: 

Vanda Figueiredo 
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«VENDER-NOS A NÓS PRÓPRIOS» 
 

 O emprego irá depender da nossa eficácia em 

projetarmos o nosso potencial; 

 

SE NÃO DIZEMOS ÀS PESSOAS: 

 

Quem somos; 

 

O que podemos fazer. 
 

ELAS PODERÃO NUNCA O DESCOBRIR … 

MARKETING PESSOAL 

Vanda Figueiredo 
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Vanda Figueiredo 
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A maioria utiliza 2 métodos informais:  

 

 Contatos pessoais (networking); 

 

 Contato direto com o empregador. 

 

 

Um terço são obtidos utilizando métodos  

formais, como resposta a anúncios ou   

agências de emprego. 
 

COMO É QUE AS PESSOAS ENCONTRAM EMPREGO? 

Vanda Figueiredo 
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OS EMPREGADORES SOCORREM-SE MUITO DE REFERÊNCIAS, TAIS COMO: 

 Antigos colegas e empregadores; 

 Amigos e vizinhos; 

 Alunos de escolas frequentadas; 

 Políticos locais; 

 Grupos da comunidade, igreja, etc; 

 Associações profissionais e sindicatos; 

 Associações de estudantes; 

 Feiras de emprego (Futurália); 

 Pessoas que encontramos na Internet, ginásio, etc. 

NETWORKING – CONTATOS PESSOAIS 

Vanda Figueiredo 
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 Anúncios de jornal; 

 Recrutamento on-line; 

 Recrutamento nas universidades; 

 Feiras de emprego; 

 Empresas de trabalho temporário; 

 Candidaturas espontâneas; 

 Centros de emprego; 

 Entre outros ... 

COMO É QUE AS PESSOAS ENCONTRAM EMPREGO? 

Vanda Figueiredo 



REDES SOCIAIS … 

… a maior descoberta dos tempos modernos 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

COMO É QUE AS PESSOAS ENCONTRAM EMPREGO? 

  

REDES SOCIAIS 

 (Fecebock, Twitter, Linkedin, youtube, Blogs) 
 

 

 36,6 milhões de pessoas conseguiram emprego por meio 

das redes sociais em 2011, nos Estados Unidos; 

 O mais importante para quem procura emprego pela 

Internet é “estar presente” e divulgar o CV nos mais variados 

meios online: 

 

 

 
 

 
Vanda Figueiredo 
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Vanda Figueiredo 



Como criar  um perfil no Facebook? 



Filtros no 

facebook? 



Quem pode ver os posts que publicamos no mural? 
 

1 - Ao escreveres uma nova atualização, há uma opção ao lado do botão "Publicar". 



2 - Ao clicar neste menu, podemos escolher o grupo de pessoas que 

podem ver o post que estamos prestes a publicar.  Em "Personalizado", há 

opções para definir uma ou mais listas de amigos que poderão ver ou não 

cada nova atualização: 



Quem pode publicar no meu mural? 
 

No canto superior direito do teu perfil clica na opção "Configurações de privacidade": 



Nesta página , aparecem as principais configurações de privacidade do Facebook. Para 
configurar o mural, clica na opção "Como conectar" e clica em "Editar configurações": 



Podes escolher entre duas opções: Ou publicas tu apenas ou deixas todos os teus 
amigos publicar 



Quem pode ver as publicações de outras pessoas no teu mural? 
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COMO É QUE AS PESSOAS ENCONTRAM EMPREGO? 

   

Não adianta estar inscrito em sites de classificados de emprego e 

ficar à espera do convite para o processo de seleção. 

 

É IMPORTANTE: 

 Manter o CV atualizado; 

 Dinamizar a procura ; 

 Acompanhar as tendências do mercado. 

                                                      

                                                       SÃO ATITUDES FUNDAMENTAIS … 
 

 
Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

1 - Um anúncio de procura de emprego é pago à palavra, 

pelo que deve ser: 

ANÚNCIO 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

PUBLICAÇÃO: ESCOLHA CUIDADOSAMENTE O LOCAL OU O JORNAL EM QUE 

VAI SER PUBLICADO TENDO EM CONTA O PÚBLICO ALVO A ATINGIR. 

CRIAÇÃO DO PRÓPRIO ANÚNCIO   

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

2 – É uma carta que leva anexado o CV e utiliza-se como forma de oferecer os 

seus préstimos a uma determinada organização, sem que a mesma os 

tenha pedido: 

  SUSCITAR O INTERESSE DO EMPREGADOR; 

 CHAMAR A ATENÇÃO PARA O SEU CV;  

 EXPRESSAR O SEU INTERESSE E MOTIVAÇÃO PARA A FUNÇÃO; 

 UTILIZAR UMA EXPRESSÃO QUE ENALTEÇA A ORGANIZAÇÃO A QUE CONCORRE; 

 OBTER UMA ENTREVISTA. 

CARTA DE CANDIDATURA EXPONTÂNEA 

Vanda Figueiredo 



 

 

 
 

 
 

 

(Nome)  
(Morada) 
(Telefone) 
      (Nome da empresa) 
      A/C (Nome da pessoa) 
      (Morada) 
(Local) dia/mês/ano 
 
Assunto: Candidatura Espontânea 
 

Exmº. Senhor Diretor dos Recursos Humanos, 

 

Sou conhecedor de que a vossa empresa lidera o mercado no ramo das telecomunicações móveis, área pela qual 

sempre me interessei bastante, o que me levou a decidir pela frequência no curso de Técnico de Eletrónica de nível 3. 

 

Acabo de receber o meu diploma de conclusão do curso Técnico de Eletrónica, com a classificação de 17 valores  e, 

como tal, considerei de imediato poder integrar a vossa conceituada equipa de colaboradores, o que permitiria o 

desenvolvimento das competências que adquiri na minha formação e, cumulativamente, poder participar no 

crescimento da vossa organização. 

 

Gostaria pois de, numa entrevista poder aprofundar as informações do meu currículo e prestar outras informações que 

penso serem de mútuo interesse. 

Subscrevo-me com elevada consideração. 

 

Assinatura 

 

Anexo: Curriculum Vitae 

 

 

 

CARTA DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA - EXEMPLO 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 
RESPONDER A ANÚNCIO/CANDIDATAR-SE A EMPREGO: 
 
 

 

 

. Envie o CV acompanhado de uma 

  carta de apresentação, escrita em 

  função do anúncio a que está a 

  responder, com os seguintes 

  elementos: 

. Identificação (nome, morada e 

  telefone; 

. Objetivo da carta; 

. Data e local em que viu o anúncio e 

  referência se houver; 

. A função a que se candidata; 

. Breve apresentação do seu 

  potencial enquanto candidato; 

. Disponibilidade para a entrevista; 

. Referência ao envio do CV. 

Responder Por 
escrito  

 

. Leia-o atentamente e 

  avalie com alguma 

  flexibilidade os 

  requisitos exigidos; 

. Se julga preencher 

  alguma das 

  condições não hesite 

  em responder; 

. Faça-o mais 

  rapidamente..  

Anúncio 
 

 

Mesmo que não tenha 
todos os requisitos do 
anúncio não hesite em 
responder… 

 

Anúncio 

Vanda Figueiredo 



 

 

 
 

CARTA DE CANDIDATURA - EXEMPLO 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Quando telefona ao empregador que colocou o anúncio deve: 

RESPONDER/CANDIDATAR-SE A EMPREGO POR TELEFONE: 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

Curriculum vitae 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 Breve, presta informações do candidato às entidades; 

 Uma ferramenta de marketing pessoal. 

 

         Principal objetivo é vender os seus talentos ao potencial 

         Empregador de forma: 

clara; 

rápida; 

assertiva. 

CURRICULUM VITAE  - «curso de vida» 
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 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

O responsável pelo recrutamento não dedicará mais do que 1 

minuto a examinar CV. 

ASSIM: 

 Devemos personalizar o CV para cada tipo de oferta de emprego; 

 Devemos  relacionar as capacidades e competências no sentido de 

     irem ao encontro do que a empresa procura; 

 Obtém-se melhores resultados se dedicarmos uma hora a preparar o CV   

personalizado. 

         Elaborar um modelo standard de CV e enviá-lo  

    para todas as empresas alvo faz parte do passado… 

 

CURRICULUM VITAE  - «curso de vida» 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cv%20francisca&source=web&cd=3&ved=0CDEQtwIwAg&url=htt

p%3A%2F%2Fvimeo.com%2F35072293&ei=AtouT_vHLKu0QWGi8GoCA&usg=AFQjCNFHrK6ei6Sxyv9-

eq2FEH26E7St-A                               

 

 http://www.tabonito.pt/portugues-procura-emprego-em-grande-estilo/ 

 

 

http://www.greensavers.pt/2012/04/24/esta-a-procura-de-emprego-ponha-os-olhos-no-criativo-cv-video-

de-catia-lucio-video/ 

 

http://www.wix.com/ritapeneda/portfolio 

 

CURRICULUM VITAE  - «curso de vida» 

Exemplos de CV criativos 
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COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

APRESENTAÇÃO 

       - Deve ser datilografo, sem erros de ortografia ou gramaticais; 

       - Deve ser em folhas de papel branco – tipo A/4; 

       - Nunca escrever no verso da folha; 

       - Original ou cópia de excelência; 

       - datado e assinado. 

TAMANHO 

      - 3 ou 4 páginas no máximo (indivíduos sem experiência 1 página). 

 ESTILO 

    - Deve ser escrito na 1ª ou 3ª pessoa; 

    - Evitar parágrafos com mais de 5 linhas; 

    - Transmitir uma ideia por parágrafo; 

    - Data, apresente-as sempre da mesma maneira; 

    - Siglas: escrever logo de seguida o seu significado. 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 
UTILIZAÇÃO DE VERBOS QUE IMPLIQUEM REALIZAÇÕES: 

 

 

QUANDO SE TRABALHA COM DADOS E IDEIAS: analisar, avaliar, calcular, desenvolver, 

documentar, editar, gerar, interpretar, prognosticar, comparar, compilar, 

comunicar, decidir, eliminar, esboçar, explicar, formular, programar, 

recomendar, rever, solucionar. 

 

QUANDO SE TRABALHA COM PESSOA: aconselhar, ajudar, assessorar, capacitar, 

colaborar, consultar, discutir, ensinar, escutar, formar, guiar, influenciar, 

instruir, motivar, negociar, persuadir, selecionar, servir, supervisionar. 

 

QUANDO SE TRABALHA COM PROJETOS E OBJETOS: adquirir, comprar, construir, 

coordenar, criar, enviar, gerir, incrementar, inventar, manipular, montar, 

orçamentar, planificar, programar, provar, reduzir, reparar, rever, solicitar, 

solucionar, vender. 

 
 

CURRICULUM VITAE 
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COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

CURRICULUM 
VITAE 

CURRICULUM 
CRONOLÓGICO 

MODELO 
EUROPEU 

CURRICULUM 
FUNCIONAL 

TIPOS DE CURRICULUM VITAE 
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 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

Curriculum cronológico 

• Descreve as funções ao longo do tempo, 
começando pela mais recente e acabando na mais 
antiga. 

 

 

• VANTAGENS: 

• Leitura mais clara. 

• Apresenta uma sequência da carreira profissional 
do sujeito. 

• Põe em relevo as atividades mais recentes, que 
poderão ser as mais importantes para o emprego 
a que o sujeito se candidata. 

Curriculum 

 funcional 

• Baseado nas suas capacidades, centra a atenção 
no modo como preenche os requisitos para o 
cargo e não no seu percurso profissional. 

 

• VANTAGENS: 

• Destaca as atividades mais importantes para o 
emprego em questão. 

• Dá menos relevo aos períodos de inatividade. 

• Organiza a informação. 

• Destaca-se este tipo de CV para quem tem pouca 
experiência de trabalho. 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 

COMPOR O PERFIL FUNCIONAL: 
 

 O nome deve encabeçar o documento na abertura do CV; 

 Seguido do perfil profissional (parágrafo simples, uma a cinco frases); 

 O perfil funcional explica como as suas competências e realizações podem levar a que 

a empresa o contrate; 

 A redação do perfil profissional é vital, já que deve servir de “isco” para as empresas 

que não estão vocacionadas para ler a totalidade do CV, a não ser que, logo de inicio, 

algo lhes desperte o interesse; 

 

Exemplo: 

Licenciado em História. Com experiência profissional em diversos contextos profissionais. Com 

o objetivo de reorientar a minha carreira para o Marketing, terminei recentemente um estágio de 

duas semanas junto da empresa Lampreia &Constança. 

CURRICULUM VITAE  - «curso de vida» 
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 COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

Deve possuir blocos de informação: 

1. Nome 

2. Perfil funcional 

3. Dados pessoais  (data de nascimento, morada, contacto telefónico 

e endereço correio eletrónico) 

4. Formação académica 

       Data de inicio e fim 

        Identificação da Escola/Universidade/Instituto 

        Classificação final obtida (de 14 valores para cima) 

3. Estágios (valorizados pelos recrutadores) 

4. Formação complementar (formação profissional, incluir linguísticas e 

informáticas c/certificados).  

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Incluir igualmente a presença/participação em eventos científicos (c/ e s/ comunicação, 

publicações/artigos publicados) 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS: 

 Competências no âmbito das línguas estrangeiras 

 Competências sociais (espírito de equipa, capacidade de comunicação, capacidade de 

adaptação a ambientes multiculturais); 

 Competências de organização (capacidade de liderança, capacidade de gestão de 

equipas e projetos, capacidade de planeamento, etc,); 

 Competências técnicas (implementação de processos de qualidade, avaliação de 

projetos, tratamento estatístico de dados, etc.) 

 Competências informáticas (domínio do software xpto, conhecimentos de software de 

design gráfico, etc.) 

  Competências artísticas (conhecimentos de violino, escultura, etc.); 

 Outras competências (prática de montanismo, vela, etc.) 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 

Vanda Figueiredo 

Deve possuir blocos de informação: 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

7. Informação adicional 

 

 Bolsas, prémios e distinções; 

 Recomendações; 

 Disponibilidade imediata; 

 Mobilidade; 

 Disponibilidade para deslocações; 

 Carta de condução; 

 Atividades extra profissionais; 

 Pertença a associações ou organizações (profissionais, culturais, etc; 

 Atividades cívicas, religiosas, políticas ou comunitárias; 

 Participação num grupo ou competição desportiva; 

 Hobbies ou atividades de lazer específicas.    

 
 

CURRICULUM VITAE 

Vanda Figueiredo 

Deve possuir blocos de informação: 



 

 

 
 

EXEMPLO DE CV CRONOLÓGICO 
 
 

 ANDRÉ RODRIGUES 
 

Designer especializado em Web Design, com experiência com diversos clientes, de pequenos negócios a 

grandes empresas. Experiência demonstrável na entrega de projetos com prazo definido, com custos inferiores 

aos predefinidos e segundo todos os requisitos dos clientes. 

Rua das Torres, 23 

2640-901 Mafra 

Telefone: 20  000 10 01   Telemóvel: 95 100 10 10 

Correio eletrónico: andrerodrigues23@sunmail.com 

 

EXPERIÊNCIA  

 

2007 – Atualidade 

Web Designer sénior, Produções Designer e Criações, Mafra.  

Trabalho com Flex, Flash, Photoshop, Ilustrator, Dreamweaver para responder às solicitações dos clientes.  

Trabalhei com o CallBank na criação de um site a nível nacional (www.callbank.com.pt.  

Dirigi uma equipa de três designers, mantendo um estreito contacto com o cliente, com o objetivo de finalizar 

projeto no prazo definido, sem exceder os custos previstos e de forma totalmente satisfatória. 

 

 

Vanda Figueiredo 
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EXEMPLO DE CV CRONOLÓGICO (continuação) 
 

 
 
 

 

2005-2007  

Web Designer, Conceito Y, Sintra 

Principais realizações 

 

2002-2005  

Web Designer, Mx Designer, Porto 

Principais realizações 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

2001-2002 Diploma (1 ano) em Tecnologia e Design Multimédia 

 

2000Curso de Web Design Funcional (150 horas) 

 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS (linguísticas, técnicas, sociais, organizacionais, artísticas, etc) 

 

 

OUTRAS APTIDÕES (desportivas, associativas, etc.) 

 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (carta de condução, recomendações, prémio de mérito, etc) 
  
 

Vanda Figueiredo 



 

 

 
 

EXEMPLO DE CV FUNCIONAL 
 

RAUL PIRES 
Gestor com experiência, com uma carreira comprovada no cumprimento e superação de objetivos 

de venda. Excelentes capacidades como formador e competências para preparar e habilitar e 

habilitar novos empregadores para a área comercial. 

Rua das Torres, 23 

2640-901 Mafra 

Telefone: 20  000 10 01   Telemóvel: 95 100 10 10 

Correio eletrónico: andrerodrigues23@sunmail.com 

 

COMPETÊNCIAS/REALIZAÇÕES 

Cumpri ou superei os meus objetivos de vendas em 10 dos últimos 12 meses. Num cargo anterior, 

garanti vendas superiores aos objetivos fixados para a promoção de inverno, em três anos 

consecutivos. Organizei um evento mensal, na quinta –feira de cada mês, com a presença de 

autores e sessões de autógrafos, tendo as vendas, nesses mesmos dias, disparado em 20% ou 

mais. 

 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAS 

Entrevistei candidatos e selecionei 12 membros do pessoal que se mantêm na empresa. Formei e 

habilitei novos empregados em técnicas de vendas e em contacto com o cliente. Distribuí tarefas e 

orientei todo o estabelecimento (32 empregados) na ausência do encarregado. 

 

 

Vanda Figueiredo 
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EXEMPLO DE CV FUNCIONAL (CONTINUAÇÃO) 

 

APTIDÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS 

Elaborei e enviei relatórios financeiros mensais aos escritórios, para garantir uma boa gestão financeira. 

Desenvolvi um projeto de rentabilidade de stocks, que permitiu identificar os produtos e retirar da loja e 

as novidades a introduzir. 

 

GESTÃO DE PROJETOS 

Trabalhei como fornecedor externo na implementação de um sistema informático de controlo de 

inventário, sistema que se utiliza atualmente em todos os estabelecimentos de Wbook. 

 

EXPERIÊNCIA  

2007 – Atualidade   Encarregado adjunto sénior, Revista Informática, Aveiro 

2005-2008               Encarregado adjunto, Editorial Arturiana, Coimbra 

2004-2005               Adjunto, função de atendimento ao público, Aveiro 

 

HABILITAÇÕES/FORMAÇÃO 

2001-2004 Licenciatura em Administração e Direção de Empresas, Universidade de Coimbra 

2008 - Curso semanal de formação em gestão (Revista Informática). 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS (linguísticas, técnicas, sociais, organizacionais, artísticas) 

 

OUTRAS APTIDÕES (desportivas, associativas, etc) 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (carta de condução, recomendações, prémios de mérito, etc) 
 

Vanda Figueiredo 



CURRICULUM  EUROPEU 



COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 
 

 

 Chamar a atenção do leitor para os pontos chave do CV; 

 O interesse do candidato por aquele emprego; 

 Personalizar tanto CV como carta de apresentação;  

 Ocupar só uma página; 

 Pode ser manuscrita ou datilografada; 

 Deve ser enviado a original; 

 Sem erros de ortografia; 

 Apelativa; 

 Datada e assinada. 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Vanda Figueiredo 



 

 

 
 

 

Rua da Vitória, 47, 2º Esqº 

3890-009 AVEIRO 

 

      Exmº. Senhor 

      Drº António Ferro 

      Diretor Geral 

      XYL Banco 

      Rua dos Mercadores-4700-555 BRAGA 
 

Assunto: Resposta ao anúncio 333/44 do Jornal do Norte 

 

Exmº.  Sr. Diretor de Recursos Humanos 

Como finalista do curso de Agro-Pecuária do Instituto Politécnico ABC pretendo agora iniciar a minha vida 

 profissional. 

Reconhecendo o prestígio da vossa empresa no ramo da pecuária, considero-a o local mais adequado para 

desenvolver os meus conhecimentos e competências nesta área. 

Para além dos conhecimentos adquiridos na licenciatura, realizei dois estágios profissionais no âmbito da 

produção industrial  de leite e de  higiene e segurança no trabalho, que penso estarem diretamente 

relacionados com a vossa área de atividade, constituindo assim uma mais valia que poderia colocar ao 

serviço da vossa empresa. 

Junto envio o meu C.V. para vossa apreciação, e encontro-me à vossa disposição para prestar mais 

informações, numa futura entrevista que me queira conceder.                                                                                                              

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada. 

                                             Atentamente, 

                          Assinatura 

 

Anexo: CV                                                                                                                                                                                                            

EXEMPLO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Vanda Figueiredo 



ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

´COMPETÊNCIAS PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Vanda Figueiredo 



 

 

 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

 OS OBJETIVO: 

 A procura da motivação (motivações individuais);  

 Avaliar a motivação do entrevistado para o posto de trabalho que concorreu; 

 Na troca de informação que então se estabelece o entrevistador tenta perceber os mecanismos psicológicos que 

estão na base do comportamento do entrevistado. 

 

 O QUE PRETENDE O EMPREGADOR: 

 Confirmar o que já sabe (através da carta de apresentação/espontânea/resposta a anúncio, da conversa 

telefónica e/ou do CV); 

 Verificar se tem perfil adequado às exigências do posto de trabalho. 

 

 O QUE DEVE PROCURAR O CANDIDATO: 

 Verificar se a função/posto de trabalho lhe interessa e serve os seus objetivos; 

 Fazer valer as suas capacidades; 

 Mostrar que tem o perfil adequado. 
 

 COMPETÊNCIAS PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

ANTES DA ENTREVISTA: 

 Obtenha o máximo de informação sobre a empresa e a função a que se 

candidata (ramo de atividade, dimensão, serviço que presta ou tipo de 

produtos, organização e funcionamento); 

 Esteja preparado/a para desenvolver cada aspeto da sua experiência 

profissional; 

 Reúna a documentação que possa ser útil ou que lhe tenham solicitado; 

 Prepare-se para responder às questões mais frequentes; 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

ANTES DA ENTREVISTA (continuação): 

 Cuide da sua imagem (roupa, cabelo, barba, etc.); 

 Seja pontual (tente chegar 10 minutos antes). Este tempo pode-nos 

permitir conhecer melhor o ambiente da empresa; 

  Se surgir algum impedimento de última hora telefone a avisar e permite 

que possamos ter um conhecimento do ambiente da empresa; 

 Desligue o telemóvel quando entrar na sala de entrevista; 

 Não leve amigos/familiares consigo (demonstra pouca autonomia). 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA INSERÇÃO NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 Apresente-se saudando o/a entrevistador/a, com um aperto de mão firme 

e sorria; 

 Sorria durante a entrevista, é o melhor quebra-gelo; 

 Aguarde que o/a convidem a sentar-se; 

 Mantenha uma postura corporal correta, mas descontraída; 

 Mostre-se atento/a e interessado/a; 

 Olhe o/a entrevistador/a nos olhos; 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS   PARA INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 Responda de forma clara, com determinação às perguntas e não fale de mais 

nem de menos; 

 Peça esclarecimentos, delicadamente, sempre que uma questão não lhe pareça 

clara; 

 Mostre-se empenhado/a e decidido/a em aprender coisas novas; 

 Esclareça todas as dúvidas relativamente às condições de trabalho; 

 Agradeça a oportunidade da entrevista; 

 Aguarde que seja o/a entrevistador/a a dar por terminada a entrevista; 

 Manifeste interesse em voltar a vê-los (“até uma próxima”). 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

Vanda Figueiredo 



 COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO MERCADO DE TRABALHO 

ATITUDES NEGATIVAS EM ENTREVISTAS 

Aparência pouco cuidada Dar muita (ou nenhuma) importância ao dinheiro 

Arrogância, agressividade Querer atingir o topo da carreira muito rapidamente 

Ter o “ar de quem sabe tudo” Respostas muito evasivas 

Incapacidade de expressão Falta de tacto para situações delicadas 

Voz desagradável Falta de maturidade 

Má dicção Denota grosseria e maus modos 

Erros gramaticais Crítica todos os empregadores anteriores 

Falta de auto-confiança Demonstra comportamento anti-social 

Nervosismo em excesso Manifesta repúdio pelo estudo e pelo aperfeiçoamento profissional 

Não participar em actividades culturais e recreativas Falta de vitalidade e energia 

Nota mínima de passagem nos cursos Não olhar o interlocutor nos olhos 

Aperto de mão mole Indecisão nas respostas e nos gestos 

Não se dar bem com os pais e com a família Não se esforça muito por procurar emprego  

Atitude cínica Estar muito dependente dos pais  

Hiper-sensível Não fazer perguntas sobre o posto de trabalho 

Ter ideias muito radicais Não gostar de companhia (não é sociável) 

Ser intolerante e preconceituoso 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS A FORMULAR NUMA ENTREVISTA: 

 Fale-me de si? 

 Quem é você? 

 Gosta de si próprio? 

 Com quem se identifica? 

 Quais os seus defeitos e qualidades? 

 Tem princípios? Quais?  

 Dá-se bem consigo próprio? 

 Qual é a sua filosofia de vida? 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 Quais são os 3 objectivos mais importantes na sua vida? 

 Defina uma grande experiência? 

 O que é que marcou a sua infância?  

 Refira uma situação em que já tenha sentido medo? 

 Que riscos está disposto a correr? 

 Pensa ter filhos? 

 O que considera um salário justo? 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 Quais são os seus objetivos  a curto prazo e a longo prazo? 

 É capaz de trabalhar sobre pressão e com prazos definidos? 

 Porque devemos contratá-lo? Como poderá contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento da empresa? 

 O que sabe sobre a nossa organização? O que o atrai nela? 

 Fale sobre resultados que tenha alcançado e que lhe tenham 

dado grande satisfação? 

 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 O que não gostava no seu emprego anterior? Porque motivo saiu 

da empresa? 

 Poderia descrever alguma situação na qual o seu trabalho tenha 

sido criticado? 

 Tem espirito de liderança? Mencione um facto que demonstre 

isso? 

 Contribuiu para o aumento das vendas, dos lucros? Como? 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS   PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 Ajudou a reduzir custos? Como? 

 O que considera importante num colaborador? 

 Descreva um típico dia de trabalho no seu antigo emprego? 

 Que tipo de decisões são mais difíceis de tomar para si? 

 O que sente dificuldade em realizar? 

 O que tem feito para mostrar que tem iniciativa? Exemplos. 

 

 

 

 

 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 Com que tipo de pessoa prefere trabalhar? Com que tipo de 

pessoa encontra dificuldade em trabalhar? 

 Em que tipo de ambiente de trabalho se sente mais confortável? 

 Porque escolheu esta carreira? 

 Descreva uma situação difícil que teve e como fez para a 

ultrapassar? 

 

 

 

 

 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS   PARA  INSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO 

 

 Estaria disponível para mudar de cidade, região ou país? E 

trabalhar além do horário de trabalho? 

 Na prática, o que estes cursos (faculdade, formação 

profissional…) contribuíram para a sua formação? No que 

mudou? 

 Qual seria o seu emprego ideal? 

 O que faz nos seus tempos livres? Tem algum hobby? 

 

 

 

 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS  PARA  INSERÇÃO   NO   MERCADO   DE   TRABALHO 

 Onde se vê em cinco anos? 

 Qual o último livro que leu? 

 Prefere trabalhar sozinho ou em equipa? 

 Se não precisasse do dinheiro, o que estaria a fazer? 

 

 

 

 

 

Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS   PARA   INSERÇÃO  NO   MERCADO  DE  TRABALHO 

 

“Se eu der peixe a uma pessoa faminta, deixa de ter fome. 

Se eu a ensinar a pescar nunca mais terá fome.” 

 

Mas indo mais longe … 

“Se eu criar as condições necessárias para que uma 

pessoa faminta aprenda por ela própria a pescar, nunca 

mais terá fome e terá mais hipótese de aumentar a sua 

auto-estima”… 

 
Vanda Figueiredo 



COMPETÊNCIAS   PARA   INSERÇÃO  NO   MERCADO  DE  TRABALHO 

Deolinda: Um contra o Outro –clicar imagem 

http://www.youtube.com/watch?v=Qxv9s3PTIzY


                                             PROCESSO DE SELEÇÃO 
GRELHA DE AVALIAÇÃO 

 

------/2012     

                                                                                                                                                                                                                 Apêndice C

 

 

 

                                
                          Dados do Candidato 
                  

 
  Conhecimento 
 

      Atitude, 
    Maturidade, 
  Autoconfiança 
        (1-5) 

Motivação 
 
      (1-5) 

 Responsabilidade, 
Gestão de Rotinas 
            (1-5) 

  Comunicação, 
     Postura 
        (1-5) 

   Habilitações 
Académicas e 

    Formativas 
         (1-5) 
 

Disponibilidade, 
     Horários, 
   Deslocações 
          (1-5) 

 TOTAL 
 (0 – 40) 

RESULTADO 
     FINAL 

                      
                       Nome  

Idade   Data/  
entrevista 

Programa 
   (1-5) 

Projeto 
   (1-5) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

OBSERVAÇÕES  



 

 

          ENTREVISTAS DE SELECÇÃO – FICHA INDIVIDUAL DO CANDIDATO                                            
Apêndice D 

NOME TELEFONE 

 

PROJETOS DASE DRU DSEG DUR GERAÇÃO C DHS DAE CIAPS  

DATA ENTREVISTA          

HORA ENTREVISTA          

RESULTADO SELEÇÃO          

INFORMADO/A?          

  REGISTO DO DESENVOLVIMENTO DA ENTREVISTA DE SELECÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice E

2. Atividades desenvolvidas pelo(a) participante:

Fraco Razoável Bom Relevante Muito Relevante

Assiduidade

Pontualidade

Sociabilidade

Trabalho realizado

Nível de Aprendizagem

Eficácia

Espírito de Iniciativa

Fatores

Integração

Participação

Interesse Profissional 

Motivação

Atitude Geral

3.1 Aspetos a melhorar / desenvolver:

3. Avaliação do(a) participante:

Nome do Participante

      Serviço Responsável

Ficha de Avaliação                                                       

1. Identificação: Período de      /      /              a        /      /



Apêndice E

Cascais, 

O responsável pelo acompanhamento

Programa Ocupação de Jovens

3.2 Outras observações:



                                                                                                                                 Apêndice F 

PROGRAMA OCUPAÇÃO DE JOVENS 

AVALIAÇÃO FINAL 

 
 

 

Data: _____/_____/_____                        Serviço _____________________________ 
 
A FIM DE AVALIAR A QUALIDADE DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS, A DIVISÃO DE JUVENTUDE 

E CONHECIMENTO DESEJA SABER A SUA OPINIÃO SOBRE A INICIATIVA QUE ACABA DE FREQUENTAR. 
PEDIMOS, ASSIM A SUA COLABORAÇÃO, ASSINALANDO COM   A  RESPOSTA QUE CORRESPONDE 

AO SEU GRAU DE SATISFAÇÃO. 

 

01. Considera que as aprendizagens foram úteis? 

 
Medíocre 

   
Médio 

 
Bom 

 
Muito 
Bom 

 
 

    

 
 

     
     
     

 

 

 
 

 

 
 
103. Considera que a duração do programa, 9 meses, é adequada?  

 

 

 

   2 
Razoável 

3 
Boas 

4 
Óptimas  

 

404. Qual a importância da participação 
        no programa para a sua formação 

p es       pessoal e profissional? 

 
Nada 

   Importante 

  
  Pouco                                                                                        

Importante 

  
     

    Importante 

 
Muito 

   Importante 

 
 

    

 

    

 
 

 
 
 

 
 
 

X 

02. Como avalia as condições físicas onde decorreu o 
programa? 

 
Medíocre 

   
 Médio 

 
Bom 

 
Muito 
Bom  

 
 

    

   



 
 
 
 

405.   Qual a importância que teve o 
acompanhamento técnico (DJUV)  
para o seu desenvolvimento pessoal? 

? 

 
Nada 

   Importante 

  
  Pouco                                                                                          

Importante 

  
    

I  Importante 

 
Muito 

   Importante 

 
 

    

 
 
 

 
 
 

 

40 
5.  6.  Qual a importância que teve o 

acompanhamento técnico (Serviço 
enquadrador) para o seu 
desenvolvimento pessoal? 

 
Nada 

   Importante 

  
  Pouco                                                                                        

Importante 

  
     

    Importante 

 
Muito 

   Importante 

 
 

    

 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Que alterações introduziria no acompanhamento técnico? 
 
 

 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

008. Qual a avaliação global que faz do 
Programa? 

         

   
    Medíocre 

  
      Médio          

 
   Bom 

  
   Muito Bom 

 
 

    

 

 



 
 
 
09. Identifique algo que mudaria no Programa? 
 
 

 
 

 

 
 
 
10. Identifique algo que manteria no Programa? 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
11. Indique propostas e sugestões para melhorar o Programa de Ocupação de Jovens? 
 
 

 

 
 

 
 
12. Recomendaria o Programa de Ocupação de Jovens a um amigo? Porquê? 
 
 

 
 
 

 
 
13. Outros Comentários? 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Obrigado pela sua colaboração 



 

 
AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

Formador 

                                                                                                                  Apêndice G 

 

 

 

 

     

 
Formador:  

Módulo:  

Data: Grupo:  
Pedimos que classifique a acção que acabou de monitorar utilizando a escala de: 

          1 (mínimo) a 5 (máximo) 
 

I. AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 
1.    Concretização dos objectivos                                                                   1  2  3  4  5     

2. Adequação dos conteúdos ao perfil dos participantes                                        1  2  3  4  5 
3. Adequação das metodologias utilizadas                                                                                                  1  2  3  4  5 
 
II. PARTICIPANTES 
1. Receptividade dos participantes aos conteúdos abordados                                        1  2  3  4  5   
2. Nível de participação geral                          1  2  3  4  5   
4.Pontualidade dos participantes                                                                                                                       1  2  3  4  5   

 

III. ORGANIZAÇÃO DA ACÇÃO 
1. Adequação das instalações                         1  2  3  4  5   
2. Adequação dos meios auxiliares pedagógicos                                                                                    1  2  3  4  5 
3. Funcionamento dos meios  audiovisuais                                         1 2  3  4   5   
5. Apoio logístico e administrativo                                          1  2  3  4  5   

 
IV. AVALIAÇÃO GLOBAL DO GRUPO:                                                     1  2  3  4  5   

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA ACÇÃO:                                       1  2  3  4  5   

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
VI. COMENTÁRIOS/SUGESTÕES: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Muito obrigado pela sua colaboração.  
 
 

                                         _______________________________________ 
 (Assinatura) 



                                                                                                                              Apêndice H 

 

IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS EM JOVENS:  

Resultados de um inquérito efectuado junto de entidades empregadoras 

do concelho de Cascais 

 

 

Vanda Figueiredo*, José António Carochinho* & Francisco Carreiro** 

*Universidade Lusíada de Lisboa 

** Câmara Municipal de Cascais / Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

 

Resumo: 

As competências têm-se tornado parte integrante na gestão das pessoas. Para gerir 

eficazmente é necessária uma forma de avaliar consistentemente potencialidades, 

necessidades organizacionais e criar medidas cada vez mais eficazes através da avaliação 

do comportamento observável (Bartram et al., 2000). O presente estudo procura analisar a 

temática das competências junto de potenciais empregadores do concelho de Cascais, com 

o objectivo de identificar que competências são valorizadas e estabelecer alguma 

hierarquização entre elas, com base nas opiniões obtidas. Para o efeito foi então elaborado 

um questionário constituído por 60 itens que avaliam três grupos de competências: 

profissionais, competências pessoais e competências sociais. Os resultados sugerem que as 

competências profissionais de processo e interacção, bem como as competências pessoais e 

sociais são igualmente valorizados no contexto da empregabilidade. As competências 

profissionais relacionadas com as habilitações académicas e a experiência profissional 

foram menos valorizadas do que aquilo que se poderia esperar.  

 

Palavras-Chave: Competências profissionais, pessoais e sociais, entidades empregadoras 

e empregabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Actualmente, o mundo das organizações é caracterizado pela mudança e ambientes 

dinâmicos, em que a necessidade de colaboradores com uma elevada capacidade de 

adaptação e construção da sua própria carreira se tornou a regra e não a excepção 

(Mumford, Baughman, Threffall, Uhlman & Costanza, 1993; Pulakos, Arad, Donovan & 

Olomondom, 2000). Quando se fala em mudança podemos estar a referir-nos a aspectos 

diversos: à entrada ou saída de pessoas da equipa, a problemas novos ou mal definidos, a 

culturas diferentes da nossa, à introdução de nova tecnologia, a condições físicas 

desafiadoras, entre outras. Perante estes desafios que cada vez mais são uma constante da 

nossa realidade em conjunto com a economia global que lhe está subjacente, os 

colaboradores com capacidade de adaptação, versáteis e flexíveis, principalmente, perante 

situações de incerteza, são uma exigência (Mumford et al., 1993; Pulakos et al., 2000). 

Com implicações práticas mais imediatas, o indivíduo passa a ter um papel activo e 

dominante na gestão da sua própria carreira. Neste sentido, o auto-conhecimento torna-se 

uma ferramenta essencial nessa gestão aliado à flexibilidade e à adaptabilidade que são, 

actualmente, marcos de uma gestão de carreira eficaz (Greenhaus, Callanan & Godshalh, 

2000). Neste contexto surge esta investigação que procura contribuir com o que poderá ser 

o início de uma nova ferramenta de exploração do auto-conhecimento e, assim, uma forma 

de o indivíduo poder melhorar e desenvolver as suas competências tendo em conta o que a 

sua organização valoriza e, logo, aumentando as probabilidades de se transformar num 

colaborador a reter. 

 

1. Incursões no conceito “Competências”: da origem à actualidade 

As competências têm-se tornado parte integrante na gestão das pessoas. Para gerir 

eficazmente é necessária uma forma de avaliar consistentemente potencialidades, 

necessidades organizacionais e criar medidas cada vez mais eficazes através da avaliação 

do comportamento observável (Bartram et al., 2000). 

Dulewicz (1989) descreve os comportamentos enquanto dimensões, conjuntos de 

comportamentos específicos, observáveis e verificáveis através de assessment centers. 

Woodruff (1992) descreve conjuntos de comportamentos padronizados que o indivíduo 
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necessita de demonstrar para que possa desempenhar a sua função e tarefas subjacentes 

com competência. 

A palavra competência foi recuperada por Boyatzis com a publicação do livro Competent 

Manager: A Model for Effective Perfomance (1982), fazendo distinção entre os resultados 

das tarefas exigidas numa função e os comportamentos necessários para a obtenção desses 

resultados. O autor define competência como os atributos subjacentes de uma pessoa 

que levam a um desempenho eficaz, incluindo esses atributos traços de personalidade, 

motivos, habilidades, auto-imagem e conhecimentos e enfatizando os comportamentos em 

oposição aos resultados obtidos. Assim, as competências passam a ser definidas como 

dimensões discretas do comportamento, importantes para o desempenho de determinada 

função. O desempenho será influenciado pela facilidade e pela eficiência com que o 

indivíduo demonstra os comportamentos necessários. Porém, o termo Competência 

começou a ser utilizado por McClelland (1973) quando argumentou a troca de testes de 

avaliação de inteligência por testes de avaliação de competências, definindo-as como 

características individuais, observáveis e mensuráveis, que poderão revelar diferenças entre 

níveis de desempenho médios e superiores (Spencer, McClelland & Spencer, 1994). 

De acordo com McClelland & Boyatsis (1980), a avaliação das competências em 

instrumentos psicológicos é cada vez maior. Os autores defendem que estas medidas de 

avaliação são vantajosas pois são mais orientadas para a função do que os testes 

tradicionais, envolvendo aptidões gerais transversais a diferentes funções. Os autores 

argumentam também que as medidas de competência em comparação com os testes 

tradicionais fornecem uma maior variedade de testes e respostas o que resulta em maiores 

quantidades de informação disponível para feedback, acerca dos comportamentos e as 

necessidades de desenvolvimento nas mais variadas situações, incluindo medidas 

operacionais que aparentam ser mais válidas no que respeita a distinção de performance de 

uma forma não discriminatória. Os autores consideram que os modelos de avaliação 

através de competências são o mecanismo que irá aumentar a precisão da avaliação 

psicológica em contexto organizacional, resultando num desempenho mais eficaz. 

McClelland (1973) também requer que os resultados obtidos através da avaliação das 

competências apresentam uma maior validade do que os testes de inteligência. De acordo 

com o autor, deveremos afastar-nos da definição de competência enquanto conhecimento 

ou atitude, definindo-a antes em termos de atributos, valores, aptidões e características 
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pessoais. Para McClelland são estas características que distinguem uma performance típica 

de uma performance elevada. Segundo esta linha de pensamento, diferentes competências 

prevêem altos níveis de desempenho em diferentes funções, havendo um número bastante 

limitado de competências que prevêem um desempenho elevado transversal a qualquer 

função. Uma competência poderá então resultar num alto desempenho em determinada 

função e não em outra. Desta forma as competências dizem respeito ao conjunto de 

comportamentos instrumentais no desempenho eficaz de determinada função e na obtenção 

dos resultados desejados. São acções observáveis que poderão incluir características de 

personalidade, aptidões, motivações, interesses, entre outros (Bartram et al., 2000). 

Assim, modelos de competências baseados nos comportamentos observáveis são úteis na 

descrição de atributos exigidos, através de comportamentos necessários para o desempenho 

de uma função sendo o foco da análise os comportamentos discretos em vez dos resultados 

ou dos atributos pessoais (Bartram et al., 2000). 

Ao definir constructos em termos de comportamentos, as competências poderão tornar-se 

numa ferramenta poderosa para avaliar o desempenho das pessoas. Esta avaliação segue 

parâmetros de estandardização que permitem discutir questões de desenvolvimento e de 

potencial de carreira, e expressar a cultura e os valores da organização em termos de 

comportamentos que os empregadores desejam (Bartram et al., 2000). 

Um modelo de competências refere-se a um grupo de competências necessárias para uma 

determinada função, sendo que o número de competências que o modelo abrange 

dependerá da natureza e complexidade da função e dos valores da organização. Bartram e 

colaboradores (2000) definem quatro grandes conjuntos de variáveis: 

- Competências enquanto conjuntos de comportamentos desejáveis, em que desejável é 

definido em termos dos produtos resultantes desses comportamentos. São os 

comportamentos que os indivíduos utilizam para atingir os seus objectivos específicos, que 

podem ser acções para obter determinado resultado, ou acções que suportam aspectos 

gerais da cultura organizacional. 

- Competência Potencial representa o potencial que o indivíduo tem para se comportar de 

forma competente no local de trabalho. Esta é em parte influenciada pelos seus próprios 

atributos pessoais (disposições), que incluem aspectos intrínsecos (aptidões, interesses, 

valores, motivos e estilo pessoal) bem como os conhecimentos e/ou habilidades 

(aquisições). 
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- Requisitos de Competência são os elos entre o potencial de competência e a própria 

competência, surgem do impacto dos requisitos de competência (comportamentos). Em 

qualquer contexto de trabalho, há factores que tendem a facilitar ou a encorajar alguns 

comportamentos, e factores inibidores de outros. Estes factores variam desde a 

comunicação de instruções pelos superiores, até aos arranjos físicos de espaço onde se 

desenrola o trabalho; desde a relação entre os colegas de trabalho, até à disponibilização de 

recursos e materiais necessários. Assim, um indivíduo poderá conseguir agir de forma 

competente num determinado contexto de trabalho e não conseguir em outro. Este 

fenómeno, não se deve necessariamente à ausência disposições e aquisições por parte do 

indivíduo, mas porque a situação torna difícil ou impossível a sua verificação. Em 

conjunto, várias barreiras e facilitadores situacionais actuam para definir o que o indivíduo 

precisa para que os seus comportamentos atinjam os resultados desejados. Como tal, este 

conjunto de condições define os requisitos de competências e, por implicação, as 

competências necessárias para atingir os objectivos desejados, dadas as situações 

bloqueadoras e apoios provindos do meio. 

- Resultados são os produtos pretendidos através do comportamento, que foram definidos 

de forma implícita ou explícita pelo indivíduo, pelos seus superiores ou pela própria 

organização. De acordo com esta abordagem, a competência é contextual. Os 

comportamentos (desejáveis ou não) surgem da interacção entre características individuais 

e situacionais. As organizações definem o que pretendem enquanto competência (i.e. quais 

os comportamentos necessários para produzir resultados e produtos compatíveis com a 

estratégia organizacional) e os indivíduos têm ou não o potencial para satisfazer as 

necessidades das organizações. A forma como a experiencia, a aprendizagem e o treino 

poderão desenvolver competências dependerá tanto do potencial do indivíduo como da 

natureza das oportunidades de desenvolvimento disponíveis. 

Competências são então qualidades enquanto que competência é um estado. De acordo 

Bartram e colaboradores (2000), as competências relacionam-se com o potencial do 

indivíduo para o seu desenvolvimento e poderão ser utilizadas para prever o que o 

individuo deveria ser capaz de alcançar. Competência, por outro lado é o que se alcança e 

refere-se ao passado ou onde o indivíduo se encontra actualmente. Os indivíduos 

demonstram a sua competência através da aplicação das suas competências em contexto de 

trabalho. 
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Bartram e colaboradores (2000) desenvolveram um modelo universal de competências, 

cuja utilização poderá ser aplicada na avaliação de qualquer função: - a Estrutura Universal 

de Competências (Bartram 2005; Bartram et al., 2000).  

 

2. O modelo de competências de Bartram 

Como anteriormente foi referido, pode ser através da avaliação de desempenho ou através 

da avaliação de competências (seja esta realizada pela organização ou pelo indivíduo numa 

perspectiva de autoconhecimento) que se identificam os “colaboradores” de uma 

organização. Um bom ponto de partida para tal é o modelo de competências de Bartram. 

O conceito de competência é central e são diversas as definições existentes. Neste estudo 

importa considerar o conceito de competência de Kurz & Bartram (2002), que definem 

competências como “um conjunto de comportamentos que são instrumentais na 

prossecução dos resultados ou consequências desejadas” (p.229). Esta definição apresenta 

a competência em termos de acção: - a competência não é algo que a pessoa possui, mas 

algo que a pessoa manifesta com os seus comportamentos (Kurz & Bartram, 2002). Neste 

sentido, a competência relaciona-se com o repertório comportamental, i.e., com o alcance e 

a variedade de comportamentos que podemos desempenhar e os resultados que podemos 

alcançar (Kurz & Bartram, 2002). A competência não é o comportamento ou o 

desempenho em si mesmos mas o repertório de capacidades, actividades, processos e 

respostas disponíveis que permitem que uma variedade de exigências profissionais seja 

respondida mais eficazmente por umas pessoas e não por outras pessoas (Kurz & Bartram, 

2002). Assim, a competência é um constructo que representa uma constelação de 

características da pessoa que resultam num desempenho eficaz e eficiente no seu trabalho. 

O que distingue a competência de outros constructos psicológicos é o facto da competência 

se definir em relação com o seu significado para o desempenho no trabalho, em vez de se 

definir em termos puramente psicológicos (Kurz & Bartram, 2002). 

Bartram, Kurz & Bailey (2000, cit. por Kurz & Bartram, 2002; Bartram, 2005) 

desenvolveram um modelo de competências, adoptando uma estrutura tridimensional. Esta 

estrutura representa uma “estrutura profunda” que subjaz ao desenvolvimento do modelo 

de competências, o qual é definido como uma “estrutura superficial” específica. A série 

mais profunda consiste em 110 componentes da competência; a intermédia contém 20 
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dimensões da competência e superfície contém 8 grandes factores da competência, entre os 

quais (ver Tabela 1): Liderar e Decidir, Apoiar e Cooperar, Interagir e Apresentar, Analisar 

e Interpretar, Criar e Conceptualizar, Organizar e Executar, Adaptar e Lidar, Empreender e 

Desempenhar (Kurz & Bartram, 2002; Bartram, 2005). 

Tabela 1: As oito competências propostas por Dave Bartram e as componentes a que estão 

associadas. 

COMPETÊNCIAS DIMENSÕES DE COMPETÊNCIA 

Liderança e Decisão: Controlar e exercer liderança, iniciação de 

acções e orientar e assumir responsabilidades. 

. Decidir e iniciar acção 

. Liderar e supervisionar 

Suporte e Cooperação: Apoiar os outros e mostrar respeito por 

eles em situações sociais e colocar as pessoas em primeiro lugar, 

trabalhando efectiva e individualmente em equipa. 

. Trabalho em equipa e suporte 

. Orientação para os clientes 

   e colegas 

Interacção e apresentação: Comunicar e estabelecer relações de 

forma efectiva; persuadir os outros e relacionar com os outros de 

forma relaxada e confidente 

. Estabelecer relações profissionais 

. Persuadir e influenciar 

. Comunicar e apresentar 

Análise e interpretação: demonstrar um pensamento analítico 

claro; encontrar a solução para problemas complexos; aplicar os 

conhecimentos de forma efectiva; aprender uma nova tecnologia 

rapidamente e comunicar bem na forma escrita.  

. Escrever e reportar 

. Aplicar as melhores práticas para 

  cada problema 

. Resolver problemas 

Criação e conceptualização: Trabalhar bem em situações que 

requerem abertura para novas ideias e experiências e identificar 

oportunidades para novas aprendizagens. 

. Aprender e investigar 

. Criar e inovar 

. Desenhar estratégias e conceitos 

Organização e execução: Planear antecipadamente e trabalhar de 

forma sistemática e organizada; seguir procedimentos e normas; 

orientar para a satisfação do cliente e entregar produtos/serviços 

de qualidade dentro dos padrões estabelecidos. 

. Planear, organizar 

. Orientação para a qualidade 

. Perseverança 

Adaptação e coping: Adaptar e responder bem à mudança; gerir a 

pressão efectivamente e reagir bem aos imprevistos.   

. Adaptação e resposta à mudança 

. Estratégia de coping e pressão 

Empreendedorismo e desempenho: Centrar nos resultados e 

conquistar objectivos profissionais individuais e trabalhar 

melhor quando se trabalha de forma muito próxima dos 

objectivos. 

. Alcançar os resultados previstos e 

   desenvolvimento de carreira 

 

Estes factores têm sido denominados de Great Eight dada a posição que ocupam no 

domínio do desempenho profissional, semelhante ao modelo dos Big Five no domínio da 

personalidade, e procurando fazer corresponder alguns factores com os domínios de 

personalidade do Big Five (Bartram, 2005). 
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Tabela 2: Mapeamento dos cinco factores de Personalidade nos factores de competências 

contemplados no Modelo de Bartram e Colaboradores. 

OITO FACTORES DE COMPETÊNCIA CINCO FACTORES DE PERSONALIDADE 

Liderança e Decisão Necessidade de poder e controlo 

Suporte e Cooperação  

Desejabilidade social 

Interacção e Apresentação  

Extroversão 

Análise e Interpretação  

Factor “g” de Speaman 

Criação e Conceptualização  

Abertura à experiência 

Organização e Execução  

Conscienciosidade 

Adaptação e Coping  

Estabilidade emocional 

Empreendedorismo e Desempenho  

Necessidade de realização pessoal 

Segundo Bartram e Colaboradores (2005), existe uma forte correlação entre a extroversão 

e a interacção e apresentação; a necessidade de controlo e poder e a liderança e decisão; a 

desejabilidade social e o suporte e cooperação; a abertura à experiência e a criação e 

conceptualização; a conscienciosidade e a organização e execução; a estabilidade 

emocional e adaptação e coping; a necessidade de realização pessoal e o 

empreendedorismo e desempenho. 

O contexto de mudança que hoje nos serve de cenário exige respostas assentes em novas 

competências, sobretudo em novas responsabilidades quer do colaborador (por exemplo, 

como aprender a gerir a própria carreira) quer da organização (por exemplo programas que 

promovam o desenvolvimento da carreira) a fim de se encontrar a satisfação e o ponto de 

harmonia entre colaborador e organização. A aposta vai no sentido de desenvolver as 

pessoas e as suas competências por forma a promover ao autoconhecimento (Duarte, 

2006). Neste novo conjunto de competências encontram-se a flexibilidade, a procura de 

informação sobre o mundo do trabalho e o estabelecimento de objectivos de carreira a 

médio e longo prazo, independentemente da organização empregadora (Duarte, 2006).   
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3. Competências profissionais, pessoais e sociais 

A competência é entendida não só como um conjunto de conhecimentos, aptidões e 

atitudes necessários para exercer certa actividade, mas também como o desempenho da 

pessoa em determinado contexto, em termos de comportamentos adoptados no trabalho e 

realizações decorrentes (Carbone, Brandão, Leite, & Vilhena, 2005). 

As competências profissionais são reveladas quando as pessoas agem frente às situações 

com as quais se deparam no trabalho (Zarifian, 1999). Servem como elo de ligação entre 

atributos individuais e a estratégia da organização (Prahalad & Hamel, 1990). Assim, 

agregam valor, económico ou social, a indivíduos e organizações, contribuem para a 

aquisição de objectivos organizacionais e expressam o reconhecimento social sobre a 

capacidade de pessoas, equipas e organizações (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes da competência profissional (adaptação de Fleury & Fleury, 2001; 

e Dutra, 2004) 

Este modelo de componentes da competência profissional, para além de sugerir a 

complementaridade de conhecimentos, aptidões e atitudes, revela ainda que a aplicação 

desses três elementos no trabalho gera um desempenho profissional (Durand, 2000; 

Gonczi, 1999). Esse desempenho, por sua vez, é expresso pelos comportamentos que a 

pessoa manifesta e pelas consequências desses comportamentos, em termos de realizações 

ou resultados (Gilbert, 1978), para que o desempenho competente possua valor para a 

pessoa que o produz e para a organização em que ela trabalha. Segundo Freitas e Brandão 

(2005), a competência está associada à noção de aprendizagem, uma vez que resulta da 

aplicação de conhecimentos, aptidões e atitudes adquiridos pela pessoa em processos de 

aprendizagem, sejam eles naturais ou induzidos. Assim, a aprendizagem representaria o 

processo pelo qual se adquire a competência, enquanto o desempenho da pessoa no 

Dimensões  

Conhecimentos 

Aptidões 

Atitudes 

Desempenho 

Comportamentos 

Realizações 

Resultados 

Valor 

Económico 

Valor Social 
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trabalho representaria uma expressão de suas competências, uma manifestação do que o 

indivíduo aprendeu ao longo de sua vida (Freitas & Brandão, 2005). 

Para além de possuir abundantes conhecimentos técnicos em domínios altamente 

especializados, o actual colaborador de uma organização necessita também de reunir um 

conjunto de competências genéricas de carácter pessoal e social, tais como capacidade de 

adaptação, de reflexão, de flexibilidade, de autonomia, de iniciativa, de liderança, de 

comunicação, de actuação em equipa, de controlo emocional, de capacidade organizativa, 

de decisão e de resolução de problemas, de inovação e criatividade, de gestão de conflitos 

e de negociação, entre outras. 

No quadro actual das organizações, possuir competências para gerir recursos, para gerir a 

informação ou para usar a tecnologia revela-se insuficiente para garantir um desempenho 

de sucesso na actuação pessoal e profissional de cada um. Importa também dominar um 

conjunto de outras competências mais de natureza pessoal e social, que não sendo  

suficientes, são certamente necessárias. 

Para Gonçalves (2000), uma competência pessoal é um conjunto integrado e estruturado de 

saberes a que o indivíduo terá de recorrer e mobilizar para a resolução competente de 

várias tarefas com que é confrontado ao longo da sua vida. O individuo deverá assumir 

uma consciência crítica das suas potencialidades e recursos, bem como dos 

constrangimentos psicossociais em que se contextualiza, por forma a concretizar projectos 

viáveis nas várias dimensões da sua existência.  

Segundo Caballo (1987), a competência social é um conjunto de comportamentos do 

indivíduo que tem lugar num contexto interpessoal, que revela sentimentos, desejos, 

opiniões, de acordo com determinada situação, respeitando os outros, e demonstrando 

capacidade de resolução de problemas imediatos, de forma a minimizar a ocorrência de 

problemas futuros. De acordo com Hops e Greenwood (1988; ver também Hops,1983) a 

falta de competência social conduz a dificuldades de relacionamento interpessoal sendo 

originada por uma deficiência ou falha no repertório comportamental do indivíduo. 

Também Spence (1982) referiu que o défice de competências sociais provoca dificuldades 

em situações de interacção social tais como: criar amizades, aceitar críticas, saber lidar 

com situações de provocação, solicitar ajuda, demonstrar resistência à pressão dos pares, 

entre outras. Algumas investigações indicam que as crianças que não conseguem atingir as 
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competências sociais mínimas correm o risco de desenvolver, mais tarde, desadaptações ao 

nível do seu ciclo de vida (Katz et al., 1996).  

Para Matos (2005), a promoção de competências pessoais e sociais consiste em “ensinar a 

observar, ensinar componentes críticas (compreender as situações, prever o que se tem de 

fazer e como fazer), trabalhar uma melhor realização com um mínimo de erro e de 

esforço”. 

Apesar da variedade da terminologia, uma revisão dos estudos efectuados sobre esta 

matéria revela que algumas competências tendem a sobressair. Algumas de cariz mais 

pessoal - como definir objectivos, usar a informação e dar feedback, ser capaz de se auto-

diagnosticar em matéria de aprendizagem, resolver problemas e tomar decisões – e outras 

de natureza mais social - como comunicar, actuar em equipa, negociar, gerir conflitos, usar 

o poder e o comportamento político. 

Alguns autores concebem as competências comportamentais essencialmente como traços 

de personalidade que se encontram enraizados e dificilmente podem mudar (Fiedler et al., 

1971). Assim como determinadas pessoas são naturalmente passivas e outras 

empreendedoras, a perspectiva da anti-formação assume que algumas pessoas trabalham 

bem com outras, enquanto que outras pessoas simplesmente não conseguem fazer. Trata-se 

contudo de uma visão essencialmente intuitiva, uma vez que as evidências empíricas 

apresentadas para a suportar são pouco consistentes. 

Por outro lado, a perspectiva dos defensores da formação em competências sugere que a 

formação focalizada em competências comportamentais produz melhorias no desempenho 

individual e organizacional (Blake & Mouton, 1964; Hersey & Blanchard, 1977; Burke & 

Day, 1986). Independentemente da posição que se adopte, nada permite afirmar que pela 

formação em competências, alguém interpessoalmente incompetente, passe a competente. 

Contudo, a evidência empírica revela que a formação em competências contribui para a 

melhoria individual e organizacional do desempenho. Assim se entende, por exemplo, o 

elevado investimento em formação comportamental por parte das organizações tem vindo 

a aumentar nos últimos anos em Portugal (Caetano & Tavares, 2000).   
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MÉTODO 

Objectivos 

O presente trabalho procura analisar a temática das competências junto de potenciais 

empregadores: pretende-se não só identificar as competências que um colaborador deve 

possuir, como também estabelecer alguma hierarquização com base na opinião dos 

potenciais empregadores. Foi igualmente nossa preocupação averiguar eventuais relações 

existentes em função das variáveis de caracterização sociodemográfica dos empregadores. 

 

Sujeitos 

Participaram neste estudo 43 indivíduos na qualidade de representantes de empresas 

sediadas nas freguesias do Concelho de Cascais e concelhos limítrofes, que acolhem 

jovens participantes dos programas Jovens Activos e Programa de Ocupação de Tempos 

Livres desenvolvidos pela Divisão de Juventude e Conhecimento da Câmara Municipal de 

Cascais. Como se pode ver no Gráfico 1, 45,5% das entidades respondentes encontram-se 

sedeadas na freguesia de S. Domingos de Rana. 

 

Graf. 1 - Sede das empresas respondentes 

 

No que respeita à actividade das mesmas, a maioria das empresas actua na área de 

Serviço/Apoio Social (53,5%). 
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Graf. 2 – Área de actividade das empresas 

 

Instrumentos 

Foi elaborado um questionário online através do Qualtrics, constituído por 60 itens. Estes 

agrupam-se em três dimensões que o mesmo preconiza: 25 itens representavam as 

competências profissionais; 25 as competências pessoais e 10 as competências sociais. A 

resposta a cada um dos itens é dada numa escala tipo Likert de 6 pontos, em que 1 e 2 

correspondiam a competências “menos valorizadas” e 5 e 6 a “mais valorizadas”. A 

segunda parte, do questionário continha um conjunto de questões acerca da caracterização 

sociodemográfica da organização.  

 

Procedimento 

A amostra foi recolhida mediante um convite enviado por correio electrónico às 

organizações que acolhem jovens participantes nos Programas de Ocupação de Jovens e 

Jovens Activos do concelho de Cascais. Neste convite encontrava-se um link que permitia 

aos participantes aceder ao questionário online. As respostas foram automaticamente 

guardadas numa base de dados que foi importada para o Pakage estatístico IBM/SPSS 

(versão 20) para posterior tratamento de dados. O questionário esteve disponível online 

durante aproximadamente 1 mês. 
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RESULTADOS 

Para analisar quais as competências mais valorizadas, procedeu-se a uma análise aos 

valores médios atribuídos a cada competência. Numa primeira fase, procedeu-se a esta 

análise por cada um dos três grandes grupos de competências: pessoais, profissionais e 

sociais. Numa segunda fase procedeu-se a idêntico procedimento para a generalidade das 

competências e, numa terceira fase procedeu-se ao estudo das diferenças de médias em 

função da área de geográfica (freguesias do litoral vs freguesias do interior) e dos sectores 

de actividade (Serviços/Apoio Social vs outros). 

No que diz respeito às competências pessoais (ver Tabela 3), verificamos que a autonomia 

e a motivação e energia surgem como as competências mais valorizadas (M=4,56; 

DP=0,50 e DP=0,54, respectivamente). Seguem-se a assiduidade (M= 4,53; DP= 0,50), a 

atitude positiva (M= 4,49; DP= 0,66), a adesão à organização (M= 4,44, DP= 0,62), a 

fiabilidade, responsabilidade e consciência (M= 4,44; DP=0,62), a motivação de continuar 

a estudar e aprender (M= 4,40; DP= 0,69) e a persistência (M= 4,40; DP= 0,62). 

Em contraste, como competências menos valorizadas encontramos a apresentação pessoal 

(M=3,95; DP=0,72), a afabilidade e sentido de humor (M = 3,95; DP= 0,73) e por fim a 

assunção ao risco (M= 3,70; DP= 0,67).  

 

Tabela 3 – Médias e Desvio-Padrão de Competências Pessoais 

Competências pessoais  Média Desvio Padrão 

1º Autonomia 4,56 0,50 

2º Motivação e energia 4,56 0,54 

3º Assiduidade  4,53 0,50 

4º Atitude Positiva (entusiamo pelo trabalho e iniciativa) 4,49 0,66 

5º Adesão à organização 4,44 0,62 

6º Fiabilidade, responsabilidade e consciência 4,44 0,62 

7º Motivação de continuar a estudar e aprender 4,40 0,69 

8º Persistência 4,40 0,62 

9º Capacidade de gestão de tempo 4,37 0,65 

10º Maturidade emocional (actuação profissional e responsabilidade) 4,37 0,65 

11º Capacidade de tomada de decisão 4,30 0,67 

12º Pontualidade 4,30 0,74 

13º Boa resistência à frustração 4,38 0,79 

14º Julgamento e bom senso 4,28 0,73 

15º Autocontrole 4,28 0,63 

16º Auto-confiança 4,28 0,45 

17º Tolerância ao stress 4,26 0,65 

18º Espírito de iniciativa e empreendedor 4,23 0,75 
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19º Auto-disciplina 4,16 0,68 

20º Compromisso ético 4,16 0,68 

21º Espírito crítico 4,16 0,68 

22º Boa capacidade de argumentação 4,14 0,67 

23º Apresentação Pessoal 3,95 0,72 

24º Afabilidade e sentido de humor 3,93 0,73 

25º Assunção ao risco 3,70 0,67 

 

Analisando as competências profissionais (ver Tabela 4), observa-se como competências 

mais valorizadas o espírito de equipa (M= 4,67; DP= 0,52), o trabalho em grupo (M= 4,58; 

DP= 0,54), a resolução de problemas e criatividade (M= 4,49; DP= 0,55), a capacidade de 

planeamento e organização (M= 4,47; DP= 0,55), o bom conhecimento da língua 

materna (M= 4,37; DP= 0,69), a boa comunicação oral (M= 4,37; DP= 0,69), a 

vontade e capacidade de trabalhar com colegas de diferentes culturas (M= 4,33; 

DP= 0,74) e a definição/concretização e a definição de objectivos nos prazos 

previstos (M= 4,30; DP= 0,67). Assim, o tipo de competências profissionais 

valorizadas parece ser abrangente, uma vez que se revelam como importantes as 

competências de interacção (e.g., espírito de equipa e trabalho em grupo), de 

processo (e.g., resolução de problemas e criatividade, capacidade de planeamento e 

organização) e comunicacionais (e.g., bom conhecimento da língua materna e boa 

comunicação oral).  

Em contraponto, as competências comunicacionais de línguas para além da materna 

e do inglês surgem como menos valorizadas, nomeadamente, as línguas espanhola 

(M=2,63; DP= 0,90), francesa (M= 2,49; DP= 0,91), alemã (M= 2,21; DP= 0,91), 

mandarim (M= 2,00; DP= 1,00). Para além destas, os conhecimentos de 

programação informática (M= 2,00; DP= 0,98) surgem como competências 

profissionais pouco valorizadas, o que poderá dever-se à especificidade técnica 

desta, que lhe confere pouca transversalidade nos diferentes ramos de actividade. 
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Tabela 4 – Médias e Desvio-Padrão de Competências Profissionais 

Competências profissionais  Média 

Desvio 

Padrão 

1º Espírito de equipa 4,67 0,52 

2º Trabalho em grupo 4,58 0,54 

3º Resolução de problemas e criatividade 4,49 0,55 

4º Capacidade de planeamento e organização 4,47 0,55 

5º Bom conhecimento da língua materna 4,37 0,69 

6º Boa comunicação oral 4,37 0,69 

7º Vontade e capacidade trabalhar com colegas e clientes de diferentes culturas 4,33 0,74 

8º Definição, concretização e definição de objectivos nos prazos previstos 4,30 0,67 

9º Capacidade de planeamento e acção 4,28 0,59 

10º Concretização e superação de resultados 4,26 0,65 

11º Boa comunicação escrita 4,16 0,75 

12º Orientação para o cliente 4,16 0,81 

13º Boas capacidades técnicas das áreas 4,12 0,62 

14º Capacidade de gestão de projectos 4,05 0,72 

15º Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador 3,98 0,70 

16º Habilitações académicas e formativas adequadas à função em questão 3,93 0,73 

17º Bom conhecimento da língua inglesa 3,72 0,79 

18º Experiência profissional relevante 3,72 0,79 

19º Bons conhecimentos de internet 3,67 0,86 

20º Numeracia 3,40 0,79 

21º Bom conhecimento de língua espanhola 2,63 0,90 

22º Bom conhecimento de língua francesa 2,49 0,91 

23º Bom conhecimento de língua alemã 2,21 0,91 

24º Conhecimento de programação informática 2,21 0,98 

25º Bom conhecimento da língua mandarim 2,00        1,00 

 

Por último, no que se refere às competências sociais, verificamos que a capacidade de 

ouvir os outros (M= 4,42; DP= 0,62), o relacionamento interpessoal (M= 4,40; DP= 0,62); 

a gestão de conflitos (M= 4,30; DP= 0,55), a capacidade de aceitar compromisso e 

colaboração (M= 4,26; DP= 0,72) e a adaptação à mudança (M= 4,23; DP= 0,61) são 

consideradas como as competências mais valorizadas. Por outro lado, a capacidade de 

liderança (M= 3,88; DP= 0,73), de negociação (M= 3,88; DP= 0,69) e de persuasão (M= 

3,77; DP= 0,68) surgem como competências menos valorizadas. O facto de estas três 

competências surgirem como pouco valorizadas poderá estar relacionado com o posto 

hierárquico ocupado pelos participantes, já que a maioria chefiava ou era responsável pelos 

seus colaboradores. Assim, caso fossem os colaboradores a avaliar as suas chefias, 

provavelmente estas competências teriam sido mais valorizadas, uma vez que elas parecem 
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ser muito relevantes para cargos que implicam liderar pessoas e, por isso, persuadi-las e 

conseguir gerir conflitos através da negociação. 

Tabela 5 – Médias e Desvio-Padrão de Competências Sociais 

Competências sociais  Média Desvio Padrão 

1º Capacidade de ouvir os outros 4,42 0,62 

2º Relacionamento interpessoal 4,40 0,62 

3º Gerir conflitos 4,30 0,55 

4º Capacidade de aceitar compromissos e colaboração 4,26 0,72 

5º Adaptação à mudança 4,23 0,61 

6º Facilidade de criar empatia 4,09 0,68 

7º Capaz de conviver com a multiculturalidade 4,07 0,79 

8º Capacidade de liderança 3,88 0,73 

9º Capacidade de negociação 3,88 0,69 

10º Capacidade de persuasão 3,77 0,68 

 

Para além da análise das competências por grupo, importa também analisar quais as 

competências mais valorizadas no seu conjunto, por forma a verificar se existe uma 

preponderância de determinado tipo de competências. Assim, agrupando todas as 

competências (ver Tabela 6), verificamos que nas 20 competências mais valorizadas, 8 

dizem respeito a competências profissionais, 9 a competências pessoais e 3 competências 

sociais. Apesar de à primeira vista se verificar pouca preponderância das competências 

sociais, uma análise mais detalhada permite observar que competências muito relevantes e 

importantes para o comportamento social surgem no âmbito das competências 

profissionais, como é o caso das competências de interacção (e.g., espírito de equipa e 

trabalho em grupo) e comunicacionais (conhecimento da língua materna e boa 

comunicação oral). Assim, ao contrário do que se poderia esperar, não parece haver uma 

preponderância de competências profissionais face aos outros tipos de competências. Pelo 

contrário, competências pessoais, de interacção e sociais também se destacam no grupo das 

competências mais valorizadas.  

Importa ainda notar que competências profissionais que à partida se poderia considerar 

como mais valorizadas, nomeadamente ter experiência profissional relevante e ter 

habilitações académicas e formativas adequadas à função em questão, não se destacam em 

comparação com competências mais transversais e orientadas para o processo ou modo de 

trabalho (e.g., capacidade de planeamento e organização, concretização e superação de 

resultados). 
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No conjunto das competências, verificamos ainda que como menos valorizadas se 

encontram competências que poderemos considerar como pouco transversais aos diferentes 

ramos de actividade, nomeadamente os conhecimentos de línguas estrangeiras e de 

informática (internet e programação). 

Tabela 6 - Médias e Desvio-Padrão de Competências profissionais, pessoais e sociais 

Competências sociais  Média 

Desvio 

Padrão 

1º Espirito de equipa 4,67 0,52 

2º Trabalho em grupo 4,58 0,54 

3º Autonomia 4,56 0,50 

4º Motivação e energia 4,56 0,54 

5º Assiduidade 4,53 0,50 

6º Resolução de problemas e criatividade 4,49 0,55 

7º Atitude positiva (entusiasmo pelo trabalho e iniciativa) 4,49 0,68 

8º Capacidade de planeamento e organização 4,47 0,55 

9º Adesão à organização 4,44 0,59 

10º Fiabilidade, responsabilidade e consciência 4,44 0,62 

11º Capacidade de ouvir os outros 4,42 0,62 

12º Motivação de continuar a estudar e aprender 4,40 0,69 

13º Persistência 4,40 0,62 

14º Relacionamento interpessoal 4,40 0,62 

15º Capacidade de gestão de tempo 4,40 0,62 

16º Conhecimento da língua materna 4,37 0,69 

17º Boa comunicação oral 4,37 0,69 

18º Maturidade emocional (actuação profissional e responsabilidade) 4,37 0,65 

19º Vontade e capacidade de trabalhar com colegas e clientes de diferentes culturas 4,33 0,74 

20º Pontualidade 4,30 0,74 

21º Capacidade de tomada de decisão 4,30 0,67 

22º Definição, concretização e superação de objectivos nos prazos previstos 4,30 0,67 

23º Gerir conflitos 4,30 0,55 

24º Boa resistência à frustração 4,28 0,79 

25º Julgamento e bom senso 4,28 0,73 

26º Auto-controle 4,28 0,63 

27º Capacidade de planeamento e acção 4,28 0,59 

28º Auto-confiança 4,28 0,45 

29º Capacidade de aceitar compromisso e colaboração 4,26 0,72 

30º Tolerância ao stress 4,26 0,65 

31º Concretização e superação de resultados 4,26 0,65 

32º Espírito de iniciativa e empreendedor 4,23 0,75 

33º Adaptação à mudança 4,23 0,61 

34º Orientação para o cliente 4,16 0,81 

35º Boa comunicação escrita 4,16 0,75 

36º Compromisso ético 4,16 0,68 

37º Auto-disciplina 4,16 0,68 
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38º Espírito crítico 4,16 0,68 

39º Boa capacidade de argumentação 4,14 0,67 

40º Boas capacidades técnicas 4,12 0,62 

41º Facilidade de criar empatia 4,09 0,68 

42º Capaz de conviver com a multiculturalidade 4,07 0,79 

43º Capacidade de gestão de projectos 4,05 0,72 

44º Conhecimentos de informática na óptica do utilizador 3,98 0,70 

45º Apresentação pessoal 3,95 0,72 

46º Afabilidade e sentido de humor 3,93 0,73 

47º Habilitações Académicas e formativas adaptadas à função em questão 3,93 0,73 

48º Capacidade de liderança 3,88 0,73 

49º Capacidade de negociação 3,88 0,69 

50º Capacidade de persuasão 3,77 0,68 

51º Bom conhecimento da língua inglesa 3,72 0,79 

52º Experiência profissional relevante à função 3,70 0,86 

53º Assunção ao risco 3,70 0,67 

54º Bons conhecimentos de internet 3,67 0,86 

55º Numeracia 3,40 0,79 

56º Bom conhecimento de língua espanhola 2,63 0,90 

57º Bom conhecimento de língua francesa 2,49  0,91 

58º Conhecimento em programação informática  2,21 0,98 

59º Bom conhecimento de língua alemã  2,21  0,91 

60º Bom conhecimento da língua mandarim  2,00 1,00 

 

O padrão de resultados encontrados, que sugere igual preponderância de competências 

pessoais, interpessoais e sociais em comparação com competências profissionais, pode 

contudo dever-se às desigualdades que se verificam na representatividade dos ramos de 

actividade na amostra deste estudo. Como mencionámos anteriormente, cerca de metade da 

amostra pertence a organizações que actuam na área do Serviço e Apoio Social. Sendo esta 

uma área onde a componente de interacção parece ser de extrema importância, poderemos 

levantar a hipótese de a relevância dada às competências pessoais, de interacção e sociais 

se deve à maior importância que estas têm no contexto do Serviço e Apoio Social em 

comparação com as outras áreas de actividade. Por ventura, caso a amostra não fosse 

dominada por esta área, competências profissionais que foram consideradas 

moderadamente relevantes (e.g., experiência profissional relevante e habilitações 

académicas) poderiam ser mais valorizadas. 

Para testar esta hipótese, procedeu-se a uma comparação das médias de todas as 

competências entre as organizações da área Social e Apoio Social e as organizações das 

restantes áreas de actividade. Realizaram-se então comparações entre as médias dos grupos 

através do teste-t Student para amostras independentes (ver Tabela 7). Os resultados 
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revelam diferenças significativas em duas competências. Nomeadamente, verifica-se que 

os respondentes da área de Serviço e Apoio Social valorizam mais do que os participantes 

das restantes áreas a fiabilidade, responsabilidade e consciência (M=4,65 vs. M=4,20; 

t=2,49; p=0,01) e a capacidade de conviver com a multiculturalidade (M=4,30 vs. M= 

3,80; t=2,15; p=0,03). Nas restantes 58 competências não se verificaram diferenças 

significativas entre os dois grupos. Este padrão de resultados sugere que na grande maioria 

a avaliação das competências não esteve dependente da área em que as organizações 

actuam, colocando assim em causa a hipótese de que os resultados encontrados tivessem 

sido influenciados pela preponderância de organizações da área de Serviços e Apoio Social 

na amostra. 

Tabela 7 – Competências em função dos ramos de actividade 

Competências   t p Obs. 

C. Prof.: Habilitações académicas e formativas adaptadas à função em questão 0,16 0,87 n.s. 

C. Prof.: Experiência profissional relevante à função 0,36 0,71 n.s. 

C. Prof.: Orientação para o cliente 1,42 0,16 n.s. 

C. Prof.: Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador -0,66 0,51 n.s. 

C. Prof.: Conhecimentos de programação informática   0,55 0,58 n.s. 

C. Prof.: Bons conhecimentos de internet -0,52 0,06 n.s. 

C. Prof.: Boas capacidades técnicas das áreas -0,15 0,87 n.s. 

C. Prof. Vontade e capacidade de trabalhar com colegas e clientes de diferentes culturas -1,45 0,15 n.s. 

C. Prof.: Numeracia  0,80 0,42 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de planeamento e organização  0,38 0,70 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de gestão de projectos -0,39 0,69 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de planeamento e acção -0,29 0,76 n.s. 

C. Prof.: Definição, concretização e superação de objectivos nos prazos previstos -0,02 0,98 n.s. 

C. Prof.: Concretização e superação de resultados  0,40 0,68 n.s. 

C. Prof.: Resolução de problemas e criatividade -0,98 0,33 n.s. 

C. Prof.: Espírito de equipa -1,47 0,57 n.s. 

C. Prof.: Trabalho em grupo -0,91 0,36 n.s. 

C. Prof.: Boa comunicação escrita   1,11 0,27 n.s. 

C. Prof.: Boa comunicação oral  0,68 0,49 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua materna -0,19 0,84 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua inglesa -0,92 0,35 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua francesa -0,59 0,55 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua espanhola -0,86 0,39 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua alemã -1,06 0,29 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua mandarim -0,30 0,76 n.s. 

C. Pessoais: Auto-controle -1,78 0,08 n.s. 

C. Pessoais: Auto-confiança -1,06 0,29 n.s. 

C. Pessoais: Autonomia -0,09 0,92 n.s. 

C. Pessoais: Pontualidade  0,80 0,42 n.s. 
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C. Pessoais: Assiduidade  0,78  0,43 n.s. 

C. Pessoais: Auto-disciplina -0,55 0,58 n.s. 

C. Pessoais: Motivação de continuar a estudar e aprender -0,83 0,40 n.s. 

C. Pessoais: Motivação e energia -1,81 0,07 n.s. 

C. Pessoais: Boa resistência à frustração -0,99 0,32 n.s. 

C. Pessoais: Tolerância ao stress -0,51 0,61 n.s. 

C. Pessoais: Capacidade de tomada de decisão -1,39 0,17 n.s. 

C. Pessoais: Espírito de crítico -0,55 0,58 n.s. 

C. Pessoais: Boa capacidade de argumentação -0,35 0,72 n.s. 

C. Pessoais: Persistência  0,04 0,96 n.s. 

C. Pessoais: Julgamento e bom senso -0,23 0,81 n.s. 

C. Pessoais: Maturidade emocional (actuação profissional e responsabilidade) -1,63 0,10 n.s. 

C. Pessoais: Atitude positiva (entusiasmo pelo trabalho e iniciativa) -0,80 0,42 n.s. 

C. Pessoais: Afabilidade e sentido de humor -1,97 0,05 n.s. 

C. Pessoais: Fiabilidade, responsabilidade e consciência -2,49 0,01 
Sig. Apoio 

social>outros 

C. Pessoais: Capacidade de gestão de tempo -1,14 0,26 n.s. 

C. Pessoais: Apresentação pessoal    0,81 0,42 n.s. 

C. Pessoais: Assunção ao risco -1,35 0,18 n.s. 

C. Pessoais: Espírito de iniciativa e empreendedor -1,08 0,28 n.s. 

C. Pessoais: Compromisso ético -0,13 0,89 n.s. 

C. Pessoais: Adesão à organização  0,08  0,93 n.s. 

C. Sociais: Capaz de conviver com a multiculturalidade -2,15  0,03 Sig. Apoio 

social>outros 

C. Sociais: Relacionamento interpessoal -0,44 0,66 n.s. 

C. Sociais: Adaptação à mudança -1,33 0,18 n.s. 

C. Sociais: Gerir conflitos -1,70 0,09 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de liderança -1,12 0,26 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de negociação -1,17 0,24 n.s. 

C. Sociais: Facilidade de criar empatia  -0,82 0,41 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de aceitar compromisso e colaboração  -0,88 0,38 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de persuasão   1,66 0,10 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de ouvir os outros  -0,66 0,50 n.s. 

 

Com base nos resultados obtidos procurámos averiguar se existiam diferenças 

significativas na importância atribuída às diferentes competências em função das 

freguesias serem do litoral ou do interior (ver tabela 8). 

Para o efeito recodificámos a variável freguesia em 2 categorias, tendo-se verificado que 

não existem diferenças significativas entre as mesmas 

Tabela 8 – Competências em função das freguesias do litoral e interior 

Competências   t    p Obs. 

C. Prof.: Habilitações académicas e formativas adaptadas à função em questão 0,33 0,73 n.s. 

C.Prof.: Experiência profissional relevante à função 0,10 0,99 n.s. 

C. Prof.: Orientação para o cliente 0,71 0,47 n.s. 
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C. Prof.: Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador   0,11 0,90 n.s. 

C. Prof.: Conhecimentos de programação informática -0,03 0,97 n.s. 

C. Prof.: Bons conhecimentos de internet -0,30 0,76 n.s. 

C. Prof.: Boas capacidades técnicas das áreas -0,93 0,50 n.s. 

C. Prof. Vontade e capacidade de trabalhar com colegas e clientes de diferentes culturas -1,09 0,28 n.s. 

C. Prof.: Numeracia -0,88 0,37 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de planeamento e organização  -0,42 0,67 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de gestão de projectos   0,26 0,79 n.s. 

C. Prof.: Capacidade de planeamento e acção  -0,47 0,63 n.s. 

C. Prof.: Definição, concretização e superação de objectivos nos prazos previstos -1,65 0,10 n.s. 

C.Prof.: Concretização e superação de resultados -0,85 0,39 n.s. 

C. Prof. : Resolução de problemas e criatividade   0,07 0,94 n.s. 

C. Prof.: Espiríto de equipa -1,96 0,05 n.s. 

C. Prof.: Trabalho em grupo -1,92 0,06 n.s. 

C. Prof.: Boa comunicação escrita -0,77 0,44 n.s. 

C. Prof.: Boa comunicação oral -0,37 0,71 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua materna -1,44 0,15 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua inglesa -0,09 0,92 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua francesa -0,34 0,73 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua espanhola -0,11 0,91 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua alemã -0,82 0,41 n.s. 

C. Prof.: Bom conhecimento de língua mandarim  0,00 0,99 n.s. 

C. Pessoais: Auto-controle -1,63 0,11 n.s. 

C. Pessoais: Auto-confiança -1,44 0,15 n.s. 

C. Pessoais: Autonomia -0,29 0,76 n.s. 

C. Pessoais: Pontualidade -0,01 0,99 n.s. 

C.Pessoais: Assiduidade  0,46 0,64 n.s. 

C. Pessoais: Auto-disciplina -0,32 0,74 n.s. 

C. Pessoais: Motivação de continuar a estudar e aprender -1,01 0,31 n.s. 

C. Pessoais: Motivação e energia -1,74 0,08 n.s. 

C. Pessoais: Boa resistência à frustração -1,27 0,21 n.s. 

C. Pessoais: Tolerância ao stress -0,85 0,39 n.s. 

C. Pessoais: Capacidade de tomada de decisão -1,65 0,10 n.s. 

C. Pessoais: Espírito de crítico -0,32 0,74 n.s. 

C. Pessoais: Boa capacidade de argumentação   0,32 0,75 n.s. 

C. Pessoais: Persistência  0,60 0,55 n.s. 

C. Pessoais: Julgamento e bom senso -0,38 0,70 n.s. 

C. Pessoais: Maturidade emocional (actuação profissional e responsabilidade) -1,52 0,13 n.s. 

C. Pessoais: Atitude positiva (entusiasmo pelo trabalho e iniciativa)  0,62 0,95 n.s. 

C. Pessoais: Afabilidade e sentido de humor -1,65 0,10 n.s. 

C. Pessoais: Fiabilidade, responsabilidade e consciência -0,81 0,42 n.s. 

C. Pessoais: Capacidade de gestão de tempo -0,94 0,34 n.s. 

C. Pessoais: Apresentação pessoal   0,23 0,81 n.s. 

C. Pessoais: Assunção ao risco -2,22 0,03 n.s. 

C. Pessoais: Espírito de iniciativa e empreendedor  -0,63 0,53 n.s. 

C. Pessoais: Compromisso ético -0,34 0,72 n.s. 

C. Pessoais: Adesão à organização  -0,25 0,80 n.s. 
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C. Sociais: Capaz de conviver com a multiculturalidade -2,22 0,03 n.s. 

C. Sociais: Relacionamento inetrpessoal -0,54 0,58 n.s. 

C. Sociais: Adaptação à mudança -0,19 0,85 n.s. 

C. Sociais: Gerir conflitos -1,32 0,19 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de liderança -0,41 0,68 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de negociação -1,49 0,14 n.s. 

C. Sociais: Facilidade de criar empatia -1,02 0,31 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de aceitar compromisso e colaboração -2,38 0,02 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de persuasão  0,69 0,49 n.s. 

C. Sociais: Capacidade de ouvir os outros -0,67 0,50 n.s. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o presente estudo pretendeu-se avaliar quais as competências valorizadas pelos 

potenciais empregadores dos jovens participantes nos Programas de Ocupação de Jovens e 

Jovens Activos da Divisão de Juventude e Conhecimento da Câmara Municipal de Cascais 

e estabelecer uma hierarquização com base na opinião dos mesmos. 

Assim, o estudo realizado permite desde logo ter uma ideia daquelas que são consideradas 

as competências mais valorizadas pelos empregadores nos seus colaboradores. Como 

anteriormente mencionado, no caso das competências profissionais, verificamos uma certa 

diversidade no conjunto de competências valorizadas, nomeadamente competências que 

podemos considerar como pertencentes ao domínio da interacção com os outros (e.g., 

espírito de equipa e trabalho em grupo), da capacidade de comunicação (e.g., 

conhecimento da língua materna e boa comunicação oral) e de sucesso no processo de 

trabalho (resolução de problemas e criatividade e capacidade de planeamento e 

organização). Curiosamente, competências que se poderia esperar serem muito valorizadas 

pelos empregadores, como por exemplo as habilitações académicas e a experiência 

profissional anterior, surgem como moderadamente valorizadas. 

No caso das competências pessoais, destacam-se a autonomia, a motivação e a energia, a 

assiduidade, a atitude positiva e a adesão à organização. Nas menos valorizadas 

encontramos a apresentação pessoal, o sentido de humor e a assunção ao risco. 

Nas competências sociais, a capacidade de ouvir os outros e de estabelecer um 

relacionamento interpessoal, bem como a capacidade de gerir conflitos, aceitar 

compromisso e colaboração e de conseguir adaptar-se à mudança surgem como 

competências mais valorizadas. Por outro lado, a capacidade de liderança, de persuasão e 

de negociação revelam-se as menos valorizadas. Tal poderá residir no facto de as pessoas 
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estarem a avaliar colaboradores que serão muitas vezes seus subordinados, já que a 

amostra é na sua maioria composta por pessoas que ocupam cargos de chefia e/ou têm 

responsabilidades na gestão dos seus colaboradores. Assim, poderemos supor que caso a 

avaliação das competências fosse feita do ponto de vista do colaborador e em relação aos 

seus chefes ou gestores, estas competências poderiam ser mais valorizadas, uma vez que 

parecem importantes para a gestão de pessoas e recursos. 

Para além da hierarquização das competências tendo em conta o seu domínio, estávamos 

também interessados em perceber se haveria uma tendência, uma preponderância de um 

tipo de competência em relação às outras. O que verificamos é que tal não parece 

acontecer, sendo que as competências profissionais e pessoais ocupam de igual forma o 

topo das competências mais valorizados. No caso das competências sociais, que surgem 

em menor número, uma análise mais cuidada permite verificar que dada a sua menor 

representatividade no conjunto de todas as competências (10 em 60) e perante a sua estreita 

relação com algumas competências profissionais (e.g., de interacção e comunicações), 

podemos considerar que se revelam igualmente importantes quando comparadas com os 

restantes dois tipos de competências. 

Assim, o quadro de competências que surge neste estudo parece apontar para a igual 

importância que os três tipos de competências – profissionais, pessoais e sociais – têm aos 

olhos dos futuros empregadores. Isto sugere que competências mais transversais e 

disposicionais têm um papel fundamental na empregabilidade, estando isto bem patente no 

caso das competências profissionais, em que as competências técnicas são menos 

valorizadas do que as competências de processo, interacção e comunicação. 

Uma possível razão da obtenção deste padrão de resultados pode residir no facto de a 

amostra usada no estudo ser constituída na sua maioria (pouco mais de metade) por 

empregadores na área do Serviço e Apoio Social. Poderemos levantar a hipótese de que 

estes colaboradores valorizam especialmente as competências do domínio social e 

interpessoal e por isso influenciaram a valorização dada a estas competências em 

contraponto, por exemplo, com as competências mais técnicas. Contudo, a análise 

comparativa realizada entre os empregadores desta área e os empregadores das restantes 

áreas não revela diferenças na grande maioria das competências avaliadas. Isto sugere que 

esta característica sociodemográfica não desempenhou um papel preponderante na 

influência dos resultados e que, pelo menos neste estudo, as competências na generalidade 
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avaliadas de igual forma pelos empregadores da área de Serviço e Apoio Social e os 

empregadores das restantes áreas. Todavia, reconhecemos esta limitação do estudo, 

considerando que estudos futuros deverão procurar garantir a igualdade na representação 

das áreas de actividade. Consideramos ainda que dada a relevância da necessidade de 

avaliação das competências valorizadas pelos futuros empregadores no contexto actual, 

torna-se importante a realização deste tipo de estudos com amostras mais representativas 

do tecido empresarial e organizacional português, não se restringindo apenas a um 

concelho. Por outro lado, a realização de um estudo com uma amostra representativa e 

superior permitirá realizar uma análise mais detalhada sobre a influência das características 

sociodemográficas das empresas e das organizações na avaliação das competências. 

Apesar de reconhecermos que o presente estudo está longe de ser representativo da 

realidade portuguesa, ele contribui para a reflexão acerca do papel das competências na 

empregabilidade e levanta algumas questões acerca do mesmo. 

Nomeadamente, o estudo sugere que pode existir um certo desfasamento entre o que é real 

e o que se pensa acerca da empregabilidade. Recentemente, diversas vozes na nossa 

sociedade têm alertado para a ideia errada que se foi formando ao longo dos últimos anos 

de que “ter qualificação superior é garantia de emprego”. O presente estudo parece atestar 

a essa ilusão, já que aos olhos dos futuros empregadores determinadas competências 

profissionais de cariz mais transversal e disposicional, bem como muitas competências 

pessoais e sociais revelam-se mais valorizadas do que as competências de cariz mais 

técnico, como por exemplo as habilitações académicas e a experiência profissional. Apesar 

disto, o foco a nível educacional continua a residir principalmente na capacitação técnica 

que se encontra patente no ensino formal. Contudo, no contacto com a área da 

empregabilidade e também a partir dos resultados encontrados neste estudo, revela-se 

necessário debater e reflectir sobre a necessidade de reorientar o desenvolvimento de 

competências para além das de cariz mais técnico. Especificamente, torna-se essencial 

apostar também em formas de ensino que ajudem a desenvolver os outros tipos de 

competências, como por exemplo as pessoais, interpessoais, comunicacionais e sociais, 

uma vez que elas são competências tão ou mais valorizadas do que as competências 

técnicas. 

A aprendizagem ao longo da vida pode considerar-se como um dos pilares básicos da 

cidadania activa e da empregabilidade, tornando-se urgente aprofundar o conhecimento 
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sobre novos contextos de aprendizagem e proporcionar os dispositivos de aprendizagem 

adequados aos ritmos e disponibilidades dos cidadãos, reconhecendo que as competências 

também se adquirem em ambientes não formais. A aposta na formação ao longo da vida no 

desenvolvimento das competências mais transversais e disposicionais pode e deve ser um 

importante contributo para que o trabalhador se adapte ao novo mercado de trabalho e 

esteja mais preparado para lidar com o desafio da empregabilidade. 
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