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I. Projeto WhomeN
O principal objetivo do Projeto WhomeN é possibilitar o aumento das competências
individuais e transversais de mulheres adultas em risco de exclusão social – migrantes,
refugiadas e mulheres com mais de 45 anos.
A intenção é ajudá-las a melhorar suas qualificações e, portanto, o seu nível de
empregabilidade. É importante aprimorar as suas capacidades e desejo de se tornar parte
ativa na sociedade.
O Projeto WhomeN utiliza uma metodologia inovadora de reconhecimento de competências
que engloba competências transversais e soft skills. Este projeto baseia-se num protocolo para
a autoavaliação de aptidões e competências, conforme estabelecido nas diretrizes da UE (para
validação e reconhecimento), ferramentas ECVET e EQAVET.
Estudos recentes demonstraram que as soft skills se tornaram tão importantes como as hard

skills na procura de um emprego. Recentemente, as soft skills são consideradas, integradas,
reconhecidas e valorizadas na nossa sociedade. A validação é particularmente importante na
educação e formação de adultos e apoia a aprendizagem ao longo da vida.
O Grupo de Trabalho EQVET sobre: Apoiando a aprendizagem de adultos, continuando o EFP
e o desenvolvimento de soft skills (2015) enfatiza a importância das soft skills para o
desempenho no trabalho, e os empregadores esperam que os candidatos possuam ambos.
O projeto WhomeN surge, então, da necessidade de desenvolver novas abordagens com vista
a promover as competências profissionais de mulheres em risco de exclusão social. A
proposta consiste em desenvolver novas metodologias e um protocolo baseado no
reconhecimento das capacidades e conhecimentos adquiridos nas diferentes fases da vida
(educação formal, experiências de trabalho e experiências de vida), segundo diretrizes da UE
para validação e reconhecimento e ferramentas ECVET e EQAVET. Isto permitirá uma maior
profissionalização de postos de trabalho muitas vezes ocupados por estas mulheres em risco
de exclusão social, bem como a melhor integração das mulheres que asseguram estes
trabalhos sem uma qualificação profissional oficial, mas com muita experiência e
competências. Portanto, o protocolo do Projeto WhomeN fornece um apoio importante para
mulheres com ampla experiência e competências que trabalham sem nenhuma qualificação
profissional oficial.
Neste seguimento, e para facilitar a inclusão social das mulheres adultas, o projeto concentrase nas competências transversais e nas soft skills.
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O Projeto WhomeN elaborará um programa de formação para profissionais de educação de
adultos. Esta formação será adaptada às avaliações de competências com base nas diretrizes
da UE para validação e reconhecimento, ferramentas ECVET e EQAVET.

A componente chave deste projeto é ajudar os formadores no seu trabalho diário para que
consigam identificar soft skills que possam ajudar as mulheres a melhorar suas competências
transversais e completar o seu processo profissional de integração social e cultural.
Acreditamos que o Projeto WhomeN é um projeto elevada importância no sentido de gerar
consenso sobre um protocolo e ferramentas mais eficazes para avaliar as soft skills. As
mulheres em risco constituem o público-alvo e as soft skills serão o elemento unificador que
irá facilitar novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal.
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II. Como utilizar o Protocolo
Os objetivos deste Protocolo são:
Facilitar a identificação e avaliação de soft skills;
Partilhar ferramentas e métodos para ensino/ aprendizagem e/ou consolidação de

soft skills;
Contribuir para novas orientações profissionais e estratégias de integração que sejam
eficazes na criação de valor na aprendizagem formal e informal, unindo-as com
reconhecimento formal de educação e competências.
Aconselhamos a leitura do “Estudo qualitativo sobre as necessidades de formação de
mulheres em risco de exclusão social”1, compilado pelos parceiros do projeto WhomeN. Foi
um passo fundamental para uma melhor compreensão do nosso grupo-alvo (mulheres
migrantes, mulheres refugiadas e mulheres com mais de 45 anos) e escolha de abordagens
apropriadas para interagir com essas mulheres.
Este protocolo integra todas as atividades realizadas:
A abordagem e as ferramentas para apoiar as mulheres em risco de exclusão social e
promover as suas competências sociais e, consequentemente, a sua integração
profissional;
O apoio aos profissionais que trabalham com este grupo-alvo e com o
reconhecimento de soft skills
A primeira parte do protocolo consiste na descrição dos grupos-alvo que são abordados pela
metodologia do projeto. Por um lado, é desenhado para mulheres em risco de exclusão social,
principalmente mulheres migrantes e refugiadas, mulheres com mais de 45 anos e mulheres
de áreas rurais (capítulo III.1.). Por outro lado, pessoas e organizações podem beneficiar deste
protocolo em suas atividades profissionais e intervenção socioprofissional (capítulos III.2. e
III.3.).
Neste protocolo, poderá encontrar informações úteis sobre a importância da aquisição e
reconhecimento de soft skills na educação de adultos, especialmente quando se fala de
mulheres e o que elas aprendem em contexto não formal ou informal (capítulo IV).
Também são apresentadas e descritas as competências transversais e correspondentes soft

skills consideradas importantes para a empregabilidade do grupo-alvo. (capítulo VII.)

1

A versão completa e o resumo estão disponíveis online https://whomen.eu/project-products
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Antes de entrar nas ferramentas e instrumentos práticos, é apresentada a abordagem
WhomeN para reconhecimento de soft skills e como fazer uso desse reconhecimento para
apoiar o desenvolvimento pessoal das mulheres (capítulo V.).
Paralelamente, as diretrizes para garantir o respeito à igualdade de género e o respeito
intercultural são descritas especificamente para apoiar a reflexão dos profissionais durante o
seu trabalho pedagógico com o grupo-alvo (capítulo VI.).
A ferramenta para autoavaliação de soft skills é um aspeto essencial do Protocolo WhomeN
(capítulo VIII.) Disponível na Plataforma WhomeN 2, pode ser preenchido on-line em vários
idiomas, usando um dispositivo móvel ou um computador, onde cada mulher obterá
informação sobre soft skills, pontuação e certificado da sua avaliação. Após um processo de
treinamento ou melhoramento da experiência profissional, deverá realizar novamente a
autoavaliação, comparado com a pontuação anterior e destacando como as suas
competências transversais e soft skills melhoraram.
A ferramenta de autoavaliação pode ser usada por organizações e profissionais que apoiam
mulheres desfavorecidas na sua integração e desenvolvimento profissionais de várias formas:
como uma reflexão individual, como parte de uma entrevista ou sessão de monitorização ou
até mesmo dentro de um exercício de grupo.
A ferramenta ajudará a mapear as soft skills que as mulheres já possuem. Nas etapas
seguintes, pode ser usada como base de apoio adicional e recomendação dos próximos
passos. Isto facilitará o trabalho dos profissionais. Para o grupo-alvo, os processos serão mais
transparentes: os conselhos e recomendações podem ser melhor contextualizados. As suas
necessidades de formação serão mais evidentes e as oportunidades de formação serão mais
adequadas. Será mais fácil identificar os empregos que esperam encontrar e o que procurar,
mas também o que sentem falta para alcançar os empregos que desejam. Acima de tudo,
pode até servir para construir os seus perfis ao enviá-los para formação ou reconhecimento
de soft skills à medida que seus perfis, experiências, competências e soft skills são mapeados.
A plataforma inclui outros recursos para estratégias de intervenção de qualidade disponíveis
em vários idiomas:
Recursos úteis de emprego, formação e integração para mulheres na Bulgária,
Alemanha, Itália, Letónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha, disponíveis nos
idiomas nacionais e em inglês
Informações sobre as competências transversais no contexto do Protocolo WhomeN
Guia de utilização da ferramenta de autoavaliação

2

http://www.whomenplatform.eu/
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Currículo e material pedagógico para profissionais de educação de adultos
Diretrizes sobre diversidade cultural e igualdade de género
Currículo e programa de formação para mulheres
Por um lado, desenvolvemos e testamos uma proposta de curso de formação de cinco dias
para profissionais, aproximando-os da realidade dos grupos-alvo, das competências que
devem promover e dos métodos que podem usar para trabalhar com estas mulheres.
(capítulo X.)
Por outro lado, existe um currículo de formação piloto para mulheres em risco de exclusão
social com a duração de 25 horas. Foi implementado no Projeto WhomeN e aprimorado para
publicação no Protocolo. (capítulo IX.) Há também uma lista de métodos, abordagens
detalhadas e boas práticas, da tutoria à dramatização, como partes essenciais dos currículos.
(capítulo XI.)
Esperamos sinceramente que este Protocolo lhe seja útil. Todos os seus comentários e

feedback são muito importantes para nós – contacte-nos através do endereço
whomenproject[at]gmail.com
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III. Grupos-alvo do Protocolo
Em primeiro lugar, o protocolo deve servir de apoio aos seguintes profissionais:
Autoridades nacionais responsáveis pelo acolhimento e integração de refugiados
Centros de Acolhimento de Refugiados
Serviços de apoio ao emprego
Consultores de educação e formação
Serviços socais
Organizações não-governamentais e de caridade que apoiem mulheres, migrantes e
refugiados

III.1.
Mulheres

Mulheres adultas em risco de exclusão social
adultas

em

risco

de

exclusão

social

(migrantes,

desempregadas

e

desempregadas de longa duração, mulheres jovens com baixo nível de educação, mães
solteiras, e mulheres com mais de 45 anos e baixo nível de educação).
Em toda a UE, a empregabilidade é uma preocupação para a população em geral e
particularmente para a população baixo nível de educação formal. As estatísticas a nível
europeu de 2017 mostram que a taxa de emprego das pessoas com um baixo nível de
escolaridade formal, em comparação com as de nível médio ou alto, está abaixo da média na
UE - 55,6% de taxa de emprego para o baixo nível escolaridade, 75,7% para o ensino médio e
85,3% para o ensino superior. Além de terem uma menor probabilidade de encontrar um
emprego, as pessoas que têm o ensino médio inferior também foram as mais afetadas pela
crise. A taxa de emprego para este grupo caiu 5,1 % entre 2007 e 2013 a nível europeu. O
número correspondente para aqueles com nível médio de educação foi de 1,7 % e 1,8% com
nível alto de educação.
Neste contexto, as mulheres são um grupo especialmente vulnerável que enfrenta várias
dificuldades no processo de inclusão socioprofissional:
Falta de qualificação profissional ou, principalmente no caso de refugiados ou migrantes,
falta de reconhecimento de suas qualificações anteriores devido à falta de um sistema de
equivalência de diplomas
Isolamento de mulheres com famílias numerosas, cujo tempo é ocupado pelas tarefas
domésticas
Obstáculos gerados pela baixa qualificação, experiência e aprendizagem não formal
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Baixa formação e qualificações profissionais e dificuldades pelo reconhecimento das
mesmas que limitam o acesso a empregos especializados
Trabalho em situações precárias a nível económico e contratual
Para melhorar a inclusão social das mulheres por meio de ferramentas de reconhecimento e
validação, será necessário considerar não apenas competências básicas, mas também
competências transversais que facilitem o desenvolvimento de novo know-how.

III.2.

Profissionais da Educação de Adultos

Conforme explicado, é necessário implementar novas estratégias para aumentar a
empregabilidade e a integração das mulheres em risco de exclusão social, empregadas ou
desempregadas com um baixo nível educacional. Os profissionais em educação de adultos
são quem pode realizar uma ação direta e positiva para essa população, no sentido de
desenvolver as competências necessárias.
Em simultâneo, esses formadores, que conhecem sua área de especialização, precisam ser
treinados para aprender a identificar competências sociais e contribuir para repensar a
aprendizagem de adultos.

III.3.

Organizações de Educação para Adultos

As organizações de educação para adultos (públicos e privados) podem estar interessadas em
ser apresentados a um conjunto de ferramentas que podem ser usadas em diferentes
ambientes. Estas ferramentas podem ser usadas para ajudar as pessoas desempregadas a
entrar no mercado de trabalho.
Instituições de ensino, universidades, estabelecimentos de educação e formação profissional
e outros provedores de educação de adultos, agências de emprego, ONGs e serviços públicos
que operam numa determinada região precisam estar envolvidos e coordenados - e o mesmo
se aplica às empresas
Portanto, a dimensão territorial deve tida em consideração ao projetar e implementar
medidas para a validação da aprendizagem não formal e informal. É importante que as
instituições e empresas de ensino se adaptem às novas circunstâncias criadas pelo
reconhecimento da educação não formal e informal, e estejam disponíveis para utilizar as
novas possibilidades e oportunidades que elas oferecem.
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IV. A
importância
competências
IV.1.
Contexto
competências

Europeu

do

reconhecimento

para

o

reconhecimento

de
de

A resolução do Conselho sobre uma agenda europeia renovada para a educação de adultos
(2011/C372/01) explica que é necessário que os adultos aprimorem regularmente as suas
competências pessoais e profissionais para enfrentar as consequências da crise económica.
Com a instabilidade atual no mercado de trabalho e a necessidade de reduzir o risco de
exclusão social, isto aplica-se particularmente à população pouco qualificada.
O “Parecer do Comité das Regiões (CoR) - Reconhecimento de competências adquiridas pela
aprendizagem não formal e informal” (2015/C019/16) destaca a importância de validar as
competências adquiridas pela aprendizagem não formal e informal no contexto da
aprendizagem ao longo da vida.
As competências são adquiridas não apenas através da educação formal, mas também através
da aprendizagem que ocorre fora dessa estrutura formal. Isto incluiu a aquisição informal de
uma determinada competência durante o percurso de vida de um indivíduo que não está
vinculada a nenhuma qualificação formalmente reconhecida e validada. Tais competências
podem, por exemplo, ser adquiridas durante o trabalho doméstico, a aprendizagem no local
de trabalho, o cuidado de idosos, doentes, crianças etc.
O CoR salienta a importância de adquirir as competências transversais mais amplas possíveis
e o papel dessas competências na cooperação entre a educação formal, não formal e informal
e o mercado de trabalho. Além disso, chama a atenção para o importante papel das principais
partes interessadas que operam fora do sistema de educação formal, que têm interesse ou
estão diretamente envolvidas no reconhecimento e validação de competências adquiridas
fora do sistema formal, e enfatiza a necessidade de estabelecer estruturas de qualidade
comuns.
O Grupo de Trabalho EQVET sobre: Apoio à aprendizagem de adultos, desenvolvimento
contínuo de EFP e soft skills (2015) enfatiza a importância das competências sociais no
desempenho no trabalho, e os empregadores exigem que os candidatos possuam ambos.
No que diz respeito à acreditação, não existe consenso sobre um conjunto universal de
indicadores para medir a aquisição de soft skills. Há pouca informação disponível sobre
qualificações baseadas em crédito na educação e formação de adultos.
No entanto, a validação é particularmente importante para a educação e formação de adultos
e como forma de apoio à aprendizagem ao longo da vida. O Grupo de Trabalho EQVET afirma
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que é importante considerar quais métodos a utilizar para a avaliação e/ou reconhecimento
de soft skills por formadores de Educação para Adultos, empregadores e próprios alunos
(autoavaliação). A medição das soft skills deve levar ao repensar das abordagens de avaliação,
ou seja, em vez de focar apenas na avaliação do conhecimento e das hard skills, todos os
aspetos do desempenho dos alunos devem ser medidos para que o sucesso da aprendizagem
de formação de adultos possa ser realmente medido.
O projeto WhomeN estabeleceu um protocolo para profissionais da educação de adultos, a
fim de promover a avaliação de soft skills (com base nas diretrizes da UE, ECVET e EQAVET).
Ainda que os profissionais tenham as competências para apoiar este grupo específico de
mulheres, muitas vezes não têm um guia para reconhecimento e validação para apoiar essas
mulheres na obtenção do reconhecimento das suas soft skills. O nosso protocolo permitirá
que estes profissionais de educação de adultos tornem isso possível.
Este protocolo de reconhecimento e aprimoramento de competências foi criado para apoiar
as mulheres em risco de exclusão social nos países parceiros do projeto. Graças a uma
cooperação europeia estabelecida por uma combinação apropriada de organizações
complementares oriundas de diferentes áreas, mas que compartilham características e
objetivos, este protocolo introduz novas metodologias e ferramentas para simplificar o
processo de identificação, avaliação e desenvolvimento de soft skills e sua transferência para
o contexto do mercado de trabalho.

IV.2.
A importância do reconhecimento de soft skills na União
Europeia
O reconhecimento da qualificação é, hoje em dia, um processo difícil na UE. É necessário
elaborar um currículo credenciado de soft skills para adultos desempregados. Dentro deste
currículo, é necessário incluir grupos em risco de exclusão social e, dentro deles, mulheres
migrantes ou refugiadas e mulheres acima de 45 anos. O Projeto WhomeN quer alcançar esse
grupo-alvo concreto.
Nesse sentido, o Projeto WhomeN delineou uma metodologia de formação baseada nas
necessidades individuais a nível de competências transversais desses grupos de mulheres.
Além disso, é necessária uma ferramenta para diagnóstico e autoavaliação de soft skills para
identificar que competências sociais são dominadas e quais precisam ser aprimoradas para
garantir melhores perspectivas de emprego.
É também importante aumentar a consciencialização dos responsáveis pela na educação de
adultos, organizações de mulheres e empresas sobre a importância desses programas. Deve
ser dada especial atenção à formação de conselheiros de emprego, tutores e equipas de
desenvolvimento de recursos humanos. O aprimoramento das competências técnicas dos
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profissionais que trabalham com alunos adultos é um fator chave de sucesso para o
desenvolvimento de competências sociais de pessoas desempregadas quando procuram
emprego.
A avaliação de soft skills a mulheres em risco de exclusão social é indispensável. As práticas e
ferramentas de validação de soft skills apresentam processos bem estabelecidos baseados
essencialmente

em

modelos

de

autoavaliação.

Contudo,

qualquer

processo

de

reconhecimento/certificação terá de estar relacionado com estes.
Após a autoavaliação das soft skills, estas mulheres deverão receber uma formação específica
e apropriada tendo em conta aquelas que precisam de ser trabalhadas e/ou as mais
adequadas às exigências do mercado.
Sabendo que este Projeto se estende a nível Europeu, o protocolo e a ferramenta de
autoavaliação devem ir ao encontro dos seguintes requisitos:
Ser exequível em todos os países da UE, não apenas nos países parceiros deste projeto.
Pretendemos incentivar outros países a utilizar esta ferramenta no futuro.
Assegurar um sistema de qualidade visto que a ferramenta deve estar ligada a um processo
de reconhecimento a nível Europeu no futuro.
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As experiências formais e não formais – incluindo as soft skills – devem ter o seu próprio
processo de validação. Este processo deve seguir o Guia Europeu para validação de

aprendizagem formal e não formal da Cedefop. As orientações terminam com um sumário
dos passos que estão interconectados e são necessários para estabelecer processos de
validação funcionais. A mensagem central destas orientações é a de que a validação deve
ser sobre como obter resultados visíveis e válidos em aprendizagem formal e não formal.

Fonte: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning.
Luxemburgo:
Publications
Office.
Cedefop
reference
series;
No
104.
http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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V. Protocolo WhomeN
V.1.

A abordagem

O principal objetivo do Projeto WhomeN é criar um protocolo que possibilite a avaliação,
reconhecimento e aumento das competências individuais e transversais de mulheres adultas
em risco de exclusão social.
O protocolo está disponível através de uma plataforma online que serve de ferramenta a
formadores e a mulheres para a avaliação de competências e soft skills, conforme as diretrizes
da UE para validação e reconhecimento – ECVET e EQAVET. A estrutura de referência de
garantia de qualidade do EQAVET para a educação e formação profissional fornece a
metodologia que suporta o processo de desenvolvimento do Protocolo.
O desenvolvimento do protocolo implica diferentes fases em que especialistas, formadores e
pessoas responsáveis pela educação de adultos colaboram numa parceria estratégica
transnacional. Cada um dos parceiros tem, por isso, um papel essencial e necessário na
produção do protocolo.
O impacto esperado do protocolo é incluir diferentes grupos-alvo de mulheres em risco de
exclusão social. Esse impacto é alcançado com a criação de uma ferramenta interativa para os
profissionais implementarem o protocolo. Além disso, a transferibilidade é garantida pela
ferramenta interativa, acessível a especialistas, consultores de emprego e formadores em
educação de adultos. As mulheres que precisam de apoio poderão concluir o processo através
de uma autoavaliação e reconhecimento de suas competências. O protocolo será público e
divulgado em plataformas e sites nacionais e europeus.

V.2.

WhomeN e o ECVET/EQAVET

O Projeto WhomeN decidiu seguir as recomendações EQAVET (https://www.eqavet.eu/). O
EQAVET oferece a facilitadores de EFP uma forma direta de monitorizar e melhorar a sua
prestação. É baseado num ciclo de quatro fases que adaptamos para os formadores em
educação de adultos.
Fase 1: Planeamento: Estabelecer metas e objetivos claros, apropriados e mensuráveis em
termos de políticas, procedimentos, tarefas e recursos humanos:
Metas e objetivos explícitos são definidos e monitorizados e os programas são
projetados de forma a alcançá-los.
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Uma consulta contínua com os parceiros e todas as outras partes interessadas
relevantes ocorre para identificar necessidades locais / individuais específicas
Os formadores planeiam iniciativas de cooperação com outros formadores de
educação de adultos e stakeholders relevantes.
O projeto WhomeN teve início com um estudo e um plano de qualidade para controlar
todas as fases e alcançar os resultados necessários.
O plano de avaliação inclui instrumentos internos e de formação, bem como outros
projetados para avaliar as soft skills das mulheres antes e depois da implementação
piloto do protocolo.
Fase 2: Implementação. Estabelecer procedimentos para garantir o cumprimento de
metas e objetivos:
Recursos humanos e materiais bem calculados.
Parcerias relevantes e inclusivas, entre professores formadores, são explicitamente
apoiadas para implementar as ações planeadas.
Os programas de formação em educação de adultos permitem que os alunos atinjam
os resultados esperados e se envolvam no processo de aprendizagem.
Os formadores em educação de adultos respondem às necessidades de aprendizagem
dos indivíduos usando abordagens de pedagogia e avaliação que permitem aos alunos
alcançar os resultados de aprendizagem esperados.
Os formadores em educação de adultos utilizam métodos válidos, precisos e de
confiança para avaliar os resultados de aprendizagem de cada indivíduo.
Fase 3: Avaliação. Projetar mecanismos para a avaliação de conquistas e resultados,
reunindo e processando dados, a fim de estabelecer avaliações informativas:
Avaliação e revisão dos dados reunidos e dos mecanismos mais adequados e eficazes
com vista a envolver as partes interessadas internas e externas.
Autoavaliação regular (detecção precoce de desvios): a avaliação integra tanto
processos como resultados. A satisfação dos formandos, bem como o desempenho da
equipa envolvida, são tidos em conta.
Fase 4: Revisão: Desenvolver procedimentos para alcançar os resultados pretendidos e /
ou novos objetivos:
O feedback dos alunos é reunido tendo em conta a sua experiência de aprendizagem
individual e o ambiente de aprendizagem e ensino. Juntamente com o feedback dos
professores, formadores e todas as outras partes interessadas relevantes, esta
informação é utilizada para planear outras ações.
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Os procedimentos de feedback e revisão fazem parte de um processo estratégico de
aprendizagem na organização, apoiam o desenvolvimento de prestações de alta
qualidade e melhoram as oportunidades para os alunos.
©
European
Quality
Assurance
in
Vocational
Education
and
Training
(https://www.eqavet.eu/ https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatorybrochure-on-the-EQARF-indicators.pdf)
Fonte:

Pode encontrar os diferentes sistemas de reconhecimento de nível formal nos diferentes
países parceiros do projeto no Estudo Qualitativo do Projeto WhomeN sobre as necessidades

de formação de mulheres em risco de exclusão social.
A partir do momento em que as mulheres tomam conhecimento das suas soft skills, podem
melhorá-las com o apoio de formadores e pedagogos e podem mesmo obter um certificado
de reconhecimento de competências pessoais e experiências profissionais de nível não
formal. Além disso, este serve como ponto de partida para oferecer aconselhamento
personalizado noutras etapas de integração no mercado de trabalho (por exemplo,
encaminhamento para autoridades que lidam com o reconhecimento de diplomas, validação
de competências, idioma, formação ou apoio à empregabilidade).
O Protocolo WhomeN apoia todo este processo através das seguintes secções, disponíveis no
protocolo e no website do projeto (https://whomen.eu):
Currículos e material pedagógico sobre as soft skills necessárias para mulheres em risco
de exclusão social
Diretrizes sobre como implementar o protocolo WhomeN
Diretrizes para introduzir diversidade cultural e igualdade de género
Currículos para a implementação-piloto do protocolo: Currículos de cursos de formação
em soft skills para mulheres em risco de exclusão social.
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VI. Guia para a
Interculturalidade

Igualdade

de

Género

e

a

Num processo de formação que envolve mulheres é muito importante ter em consideração e
aplicar uma abordagem intercultural e que ponha em prática a igualdade de género.
A igualdade de género começa por abordar algumas premissas:
As mulheres têm um papel desfavorecido em todas as sociedades por causa da cultura
patriarcal instituída. O sistema Patriarcal é um sistema complexo de regulamentos,
crenças e normas sociais que definem os papéis que homens e mulheres devem
desempenhar na sociedade. Este sistema exerce uma enorme influência na construção
de um modelo de sociedade e determina e perpetua o tipo de papel social que mulheres
e homens devem desempenhar na sociedade.
As diferenças biológicas entre sexos têm um significado social, caracterizadas por
uma relação assimétrica e dicotomizada entre homens e mulheres que nega a existência
de outros géneros. Homens e mulheres são, portanto, construções socioeconómicas
estabelecidas. Ambos desempenham papéis diferentes na sociedade. As suas relações são
baseadas em determinantes históricos, religiosos, étnicos, económicos e culturais, sempre
governados por uma oposição e assimetria que prejudica as mulheres.
As mulheres têm geralmente diferentes papéis na sociedade: reprodutivos,
produtivos e comunitários. Na Conferência Mundial sobre Mulheres, realizada em
Beijing em 1995, o reconhecimento do trabalho reprodutivo das mulheres era uma
questão importante, levantando questões sobre as múltiplos e invisíveis funções das
mulheres. O valor financeiro do trabalho das mulheres relativamente à sobrevivência e
aquilo que também pode ser chamado de economia quotidiana, economia do viver, deve
ser calculado, tornado visível e analisado, em termos de género (função reprodutiva). As
mulheres também têm um papel no trabalho produtivo, que, em alguns contextos,
especialmente na economia familiar, não é reconhecido porque é frequentemente gerido
pelo marido, pai ou irmão ou é usado para satisfazer as muitas necessidades da família e
não para promover o papel público e a carreira das mulheres. Juntamente com as funções
na reprodução e produção, também é importante ter em consideração outro papel menos
visível e menos considerado - o papel de cuidadora da comunidade e das políticas da
comunidade para garantir e gerir bens de consumo coletivos e responder a necessidades
coletivas do bairro/comunidade. Esta função permite que as mulheres adquiram
competências na gestão de assuntos públicos e mediação social, uma visão geral dos
ativos compartilhados. Também expande os seus horizontes, para além do lar e da família,
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na direção de toda a comunidade. Este papel é tipicamente visto como uma extensão da
função reprodutiva das mulheres e, uma vez que não é remunerado e é realizado em
tempo livre, é desvalorizado e contrasta com a organização política formal da comunidade,
que geralmente é conduzida por homens. Para os homens, esse papel é geralmente
reconhecido direta ou indiretamente através de um salário e/ou status e poder.
Considerar esta função tripla significa também ter em consideração as suas
interdependências, bem como reconhecer o valor e a inovação desses papéis. A função
económica da mulher que se desapega do valor dos relacionamentos está longe das
necessidades estratégicas da sociedade. Por outro lado, a função reprodutiva das
mulheres não deve ser reduzida apenas a um papel privado, mas levanta a questão do
cuidado nas políticas públicas e destaca fortemente a questão do bem-estar em relação
aos direitos dos cidadãos e da economia. Ao ouvir as mulheres, reconhecemos estas
questões complexas, a inter-relação entre diferentes níveis que varia de acordo com a
cultura a que pertencem. Esta divisão sexual do trabalho limita a autonomia das mulheres,
a possibilidade de investir na sua vida profissional e a disponibilidade de tempo. Isso
significa que, para as mulheres, a busca pelo seu próprio caminho profissional e inserção
no mercado de trabalho é mais difícil. Estas dificuldades aumentam se as mulheres forem
mulheres migrantes, não apenas porque chegam de países mais pobres a novos países
onde não conhecem ninguém, mas também porque muitas vezes os seus antecedentes
culturais não são tidos em consideração ou são frequentemente vistos como um
limite/obstáculo. Isso significa que as mulheres não têm as mesmas condições de vida e a
discriminação de género pode estar ligada a outras discriminações, que devem ser tidas
em consideração, e uma delas é o racismo.
Necessidades práticas e estratégicas das mulheres. Um conceito muito útil e
interessante são as "necessidades práticas e estratégicas" das mulheres. Homens e
mulheres não desempenham apenas funções diferentes na sociedade e têm diferentes
níveis de acesso a recursos, mas têm também necessidades diferentes. Para as mulheres,
a distinção entre necessidades práticas e necessidades estratégicas é fundamental. As
necessidades práticas de género são aquelas em que as mulheres têm o seu papel social
reconhecido, são uma resposta a necessidades tidas como imediatas ou estão
relacionadas com condições de vida inadequadas (serviços para crianças, renda e acesso
à saúde). Por outro lado, necessidades estratégicas são aquelas em que as mulheres estão
subordinadas aos homens e dizem respeito à divisão do trabalho por género, poder e
controlo. Estas necessidades incluem questões de direitos formais, violência doméstica,
igualdade salarial, controlo sobre o seu próprio corpo. Assim, as necessidades estratégicas
são aquelas que permitem às mulheres planear o seu próprio desenvolvimento e desafiar
a posição subordinada das mulheres na sociedade. As necessidades práticas e
estratégicas das mulheres diferem de acordo com o seu contexto cultural e sociopolítico.
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As necessidades estratégicas das mulheres têm sido frequentemente abordadas pelo
movimento feminista, que forçou os estados a implementar políticas que removam as
barreiras que impedem a satisfação dessas necessidades. É difícil dizer se as necessidades
práticas das mulheres devem ser atendidas antes das suas necessidades estratégicas.
Uma abordagem holística e integrada que considere os dois conjuntos de necessidades
será a que aproximará dos melhores resultados.
O ponto de partida de um processo de empoderamento não são os problemas das
mulheres, mas os desejos, prioridades, recursos e potencial das mulheres. O objetivo
de um processo de empoderamento é reforçar o espaço e o poder das mulheres e trazer
a autoconsciência ao seu papel social. As necessidades tornam-se recursos sociais para
superar as desigualdades, a dependência e conquistar novos direitos. Essa abordagem
rompe com uma abordagem patriarcal e orientada para o apoio/assistência,
desconstrói interpretações e linguagens estereotipadas e constrói com base no que
as mulheres querem e pensam e, muitas vezes, as estratégias que colocam em prática,
não apenas para a sobrevivência, mas também para viver. As mulheres não podem ser
consideradas as fracas beneficiárias, sujeitas à pobreza e aos processos de
"subdesenvolvimento". É preciso reconhecer que a vulnerabilidade das mulheres resulta
da forma como o patriarcado influencia o modelo da economia e da sociedade. Isso
significa que a perspetiva de género não se aplica apenas aos "direitos das mulheres".
Não é uma perspetiva que se separa, mas sim uma que visa conscientemente lidar e
superar assimetrias, mudar políticas e práticas e questionar modelos de
desenvolvimento, economia e sociedade.

Para uma perspetiva intercultural que cruza a perspetiva de género
As desigualdades de género podem coexistir com outras formas de discriminação. Isso
significa reconhecer que a questão da interseccionalidade é importante na desigualdade de
género e obriga-nos a ver a discriminação e a desigualdade como um processo dinâmico e
complexo. A soma de todas as discriminações individuais é importante e deve ser reconhecida,
pois as desvantagens criadas numa determinada área da vida reforçam as desvantagens em
outras. Isso leva-nos a considerar outra questão: nem todas as mulheres são iguais. É
importante ter uma perspetiva intergeracional e intercultural que se relacionada com a
questão de género. Em muitas sociedades, particularmente naquelas que estão a passar por
rápidas mudanças, o diálogo entre diferentes gerações de mulheres não é simples e as
mulheres jovens são geralmente uma força importante para a mudança de uma geração para
a seguinte. Noutros casos, a forte conexão que existe entre mulheres de diferentes gerações
é algo em que deve ser investido. No entanto, hoje em dia e apesar da contribuição feita na
Conferência Mundial de Pequim em 1995, há menos discussão sobre a assimetria intercultural
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entre as mulheres. Este é um grande desafio para a nossa sociedade, onde o bem-estar, o
carinho e o amor materno estão em segundo plano especialmente para mulheres migrantes
que têm poucos direitos e poucas oportunidades.
Por outro lado, os direitos das mulheres não estão incluídos no processo de desenvolvimento,
na gestão de recursos e nas questões macro do planeta; isto significa importar um modelo
que ensina que as mulheres não sabem e são incapazes, reafirmando assim o mecanismo de
exclusão e de desvalorização das mulheres - o que produz falhas e apenas promove a
subserviência. Uma perspetiva intercultural e de igualdade género é necessária para enfrentar
as múltiplas discriminações das mulheres. Estas duas perspetivas permitem valorizar as
competências transversais das mulheres atribuídas pelos seus triplos papéis sociais:
reprodutivo, produtivo e comunitário. No que diz respeito às mulheres migrantes, é
importante sublinhar que estas estão a assumir o papel de trabalho reprodutivo que
muitas vezes é deixado para trás pelas mulheres das sociedades ocidentais, que começam a
experimentar a "emancipação". Desta maneira, reproduz-se o modelo patriarcal da sociedade
que não considera as necessidades práticas e estratégicas de todas as mulheres.
Algumas indicações metodológicas para uma abordagem intercultural e de igualdade de
género:
Análise e planeamento para a igualdade género. A análise para a igualdade de género
fornece ferramentas abrangentes para destacar as diferenças entre os sexos em termos
de papéis sociais e necessidades estratégicas. É importante que as necessidades das
mulheres sejam consideradas em todas as etapas, começando pelo seu papel social.
A função tripla das mulheres e as suas interdependências significa que a intervenção
em apenas uma dessas áreas deve ser evitada. Considerando a universalidade das
diferenças e discriminações de género, é importante, no desenho dos processos de
formação e profissionalização, prever ações e mecanismos que assegurem um real
empoderamento das mulheres, não apenas do ponto de vista técnico, mas também a nível
social, para remover obstáculos e possíveis falhas que advém da condição de vida das
mulheres.
Toda a mulher em processo de formação e profissionalização traz consigo as suas
experiências e expectativas que precisam de ser revistas e reanalisadas de forma a iniciar
um processo de empoderamento real. É importante identificar pontos fortes e pontos
fracos da vida pessoal de uma mulher. Isso significa que é necessário encontrar um
espaço e tempo durante os processos de formação e profissionalização em que as
mulheres possam conversar sobre si mesmas para poderem identificar melhor quais os
recursos internos mais fortes que podem permitir a mudança e a transformação em
direção a novas competências. A narrativa de histórias (storytelling) é um instrumento útil
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e o intercâmbio com outras mulheres pode ajudar nesse processo de empoderamento
pessoal. Em relação às mulheres migrantes, é muito importante criar a possibilidade de
contar a sua história como migrante, nomeadamente de onde decidiram partir, o que
esperavam ou imaginavam encontrar e o que encontraram. Esses momentos devem ser
criados pelo menos no início do processo de formação, no meio e no final, de forma a
perceber quais as mudanças na visão e consciência de cada uma.
Durante o processo de formação e profissionalização, é importante manter-se
constantemente em estado de escuta, tendo em conta as condições reais de vida das
mulheres

Será importante considerar algumas sugestões práticas para facilitar a participação e o
envolvimento ativo das mulheres nas atividades de formação:
As mulheres não são uma categoria fechada. Todas têm características e diferenças
individuais. É importante desenvolver uma formação personalizada para responder às
diferentes necessidades individuais e de grupo.
É importante prever ações de informação e consciencialização sobre a importância da
formação para a empregabilidade e dar orientação/informação sobre qual a formação
disponível, com especial atenção às oportunidades de profissionalização e certificação,
relacionadas com o mercado de trabalho.
É aconselhável conduzir as mulheres às instituições e serviços locais que possam apoiálas no acesso ao emprego e orientá-las sobre os direitos e deveres dos trabalhadores de
acordo com a lei local.
Os cursos de formação devem estar alinhados com o nível de vulnerabilidade das
mulheres. Portanto, as atividades devem ser gratuitas ou de baixo custo para garantir a
participação.
O cronograma de formação deve conciliar aspirações e deveres dos participantes a fim de
maximizar a participação, que também pode ser reforçada, por exemplo, por um serviço
de amas para responder às necessidades das mulheres que são mães.
Um acordo de aprendizagem fornece um enquadramento estruturado que facilita o
envolvimento constante das mulheres participantes e estabelece objetivos claros para a
conclusão da formação.
O estágio e a experiência de trabalho devem ser uma parte integrante da formação
teórica.
O apoio linguístico e o desenvolvimento das competências digitais são fundamentais para
promover o empoderamento das mulheres.
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VII. Competências transversais consideradas pelo
Protocolo WhomeN
Competências

transversais

são

aquelas

consideradas

como

não

relacionadas

especificamente a um trabalho, tarefa, disciplina académica ou área de conhecimento
específica, mas como competências que podem ser usadas numa variedade de situações e
ambientes de trabalho. Estas competências foram adquiridas num determinado contexto ou
para resolver uma situação/ problema específicos, podendo ser transferidas para outro
contexto. Poderão ter sido adquiridas por meio de atividades não relacionadas ao trabalho ou
lazer ou pela participação em educação ou formação. Estas competências são cada vez mais
solicitadas para que as pessoas se adaptem com sucesso às mudanças e tenham vidas
produtivas e significativas.
As competências transversais estão intimamente ligadas às soft skills. Cada competência
transversal combina várias soft skills. Assim, cada competência transversal requer um
conjunto de competências sociais concretas, que são atributos pessoais que permitem a
interação eficaz e harmoniosa com o outro.
As soft skills caracterizam como uma pessoa interage nas suas relações com outras pessoas.
As competências sociais que uma pessoa possui determinam as suas competências
transversais. As soft skills determinam se uma pessoa é, por exemplo, boa em pensamento
estratégico, negociação ou tomada de decisão. O desenvolvimento e o fortalecimento de
competências transversais e soft skills são importantes e essenciais para que as mulheres em
risco de exclusão social se tornem e continuem a ser uma parte ativa da sociedade.
O atual mercado de trabalho está a tornar-se cada vez mais dinâmico, em que quem procura
emprego tem de aprender a gerir proactivamente a sua própria carreira profissional. A
crescente importância da flexibilidade e capacidade de encontrar trabalho tornam a
empregabilidade moderna mais complexa do que era antes. De acordo com estas premissaschave, a formação de competências sociais é um excelente método para alcançar diferentes
recursos pessoais e profissionais, que são um componente essencial para o sucesso
profissional.
Quais as competências transversais a que as mulheres em risco de exclusão social precisam
de conseguir adaptar-se num contexto de vida e de trabalho dinâmico para melhorar a sua
empregabilidade?
É difícil dar uma resposta clara. Por esta razão, o projeto WhomeN começou a implementação
do “Estudo Qualitativo sobre as necessidades de formação de mulheres em risco de exclusão
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social” com o objetivo de avaliar as necessidades deste grupo alvo nas regiões participantes
(Bulgária, Alemanha, Itália, Letónia, Roménia, Eslovénia, Espanha) para melhorar as suas
oportunidades de obterem trabalhos qualificados de melhor qualidade.
A investigação mostrou, entre outros resultados, um conjunto de recomendações sobre a
necessidade de tópicos que integrassem um programa de oportunidades de formação
destinado a mulheres em risco de exclusão social (da perspetiva das mulheres que
participaram neste estudo). Esta lista de ações de formação proposta inclui conteúdos
relacionados com as hard e as soft skills 3 mas, sabendo que as hard skills se referem a campos
muito variados de trabalho às quais seria muito difícil fazer referência no âmbito deste
projeto, focámo-nos nas competências transversais e nas soft skills que podem ser treinadas
e reconhecidas de forma a permitir o aumento da empregabilidade como um caminho para a
inclusão social.
Mais tarde, enquanto elaborávamos este protocolo, analisámos, organizámos e agrupámos as
já mencionadas soft skills classificando-as em 5 competências transversais principais que
reúnem todas elas. Elas são:
Pensamento estratégico e criativo
Tomada de decisão
Capacidade de negociar
Resolução de problemas
Competências interculturais
A secção seguinte visa introduzir e descrever cada uma das competências transversais assim
como as soft skills.

VII.1.

Pensamento estratégico e criativo

Pensamento estratégico inclui a capacidade de pensar de forma intuitiva, inovadora e criativa.
Significa olhar para algo de uma forma diferente. É a própria definição de “pensar fora da
caixa”. Frequentemente, criatividade neste caso envolve aquilo que é chamado de
pensamento lateral ou a capacidade de reconhecer padrões menos óbvios.
O pensamento estratégico está relacionado com o pensamento criativo e significa desenvolver
novos métodos, ideias e estratégias, caso os habituais não funcionem.

3

Ver página 14 do Estudo (https://projectwhomen.files.wordpress.com/2019/03/report_full_en.pdf)
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O pensamento estratégico e criativo pode identificar e conceber novas formas de executar
tarefas, resolver problemas e enfrentar desafios considerando os recursos disponíveis e
compreende, entre outras possíveis, as seguintes competências pessoais e atributos pessoais:
Comunicação
Trabalho de equipa
Flexibilidade/adaptabilidade
Criatividade
Autorreflexão
Organização e gestão de tempo
Gestão de conflitos

VII.2.

Tomada de decisão

A capacidade de tomada de decisão significa ser capaz de tomar decisões eficazes e criativas
em situações complexas, considerando e valorizando os benefício, resultados, custos, riscos e
consequências.
Também inclui a capacidade de adotar argumentos lógicos e de critica construtiva. Por outro
lado, a capacidade de tomar decisões significa receber e analisar informação necessária para
desenvolver possíveis ações alternativas e decidir de forma responsável e autónoma qual a
mais adequada.
A capacidade de tomar decisões significa estar a apto para:
Criar um ambiente construtivo
Investigar uma situação ao detalhe
Gerar alternativas adequadas
Explorar opções
Selecionar a melhor solução
Avaliar o melhor plano
Colocar o plano em ação
Tomar decisões compreende, entre outras, as seguintes soft skills e atributos pessoais:
Responsabilidade
Proatividade
Empatia
Flexibilidade
Autorreflexão
Capacidade de mudar perspetivas
Pensamento analítico
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VII.3.

Negociação

A capacidade de negociar significa ser capaz de comunicar de forma ativa e eficiente de forma
a cumprir um acordo quando existem opiniões e interesses diferentes. Defende a capacidade
de compreender a situação e considerar os motivos e interesses de todas as pessoas e partes
envolvidas de forma a chegar a um acordo.
Aptidões relacionadas com esta competência:
Afastar as pessoas de potenciais problemas
Fazer perguntas
Ouvir ativamente
Assinalar e reconhecer comunicação não verbal
Expressão de uma posição própria de forma clara e razoável
Raciocínio apropriado
Capacidade de negociar compreende, entre outras, as seguintes soft skills e atributos
pessoais:
Empatia
Flexibilidade
Criatividade
Abertura
Auto-estima
Auto-confiança
Tolerância
Capacidade de comunicar
Resistência ao stress
Vontade e capacidade de fazer compromissos

VII.4.

Resolução de problemas

A capacidade de resolução de problemas é importante para perceber situações difíceis e
alterá-las. Tal relaciona-se com a capacidade de resolver problemas de forma eficaz e de
maneira oportuna, sem quaisquer impedimentos.
Resolução de problemas significa ser capaz de:
Identificar e definir um problema
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Reunir informação
Analisar a informação disponível
Dividir um problema em várias partes
Identificar soluções alternativas e consequências a longo prazo
Avaliar soluções possíveis e selecionar a melhor opção
Implementar a solução selecionada
Obter um feedback e responder apropriadamente
Selecionar e implementar outra solução caso a primeira opção não funcione
Capacidade de resolução de problemas compreende, entre outras, as seguintes soft skills e
atributos pessoais:
Empatia
Flexibilidade
Auto-reflexão
Criatividade
Pensamento analítico
Organização e gestão de tempo
Comunicação
Vontade e capacidade de compromisso

VII.5.

Interculturalidade

A competência intercultural trata-se da capacidade de agir de forma eficiente e apropriada
entre culturas e comunicar e interagir com pessoas de diferentes contextos e países, pessoas
que tenham sido moldadas por diferentes valores, crenças e experiências.
Competência intercultural inclui:
A capacidade de articular como a nossa cultura modifica a nossa identidade e visão
do mundo
A capacidade de analisar e explicar informação simples sobre outras culturas
(história, valores, políticas, economia, estilos de comunicação, valores, crenças e
práticas)
Competências básicas do idioma local, o uso de comunicação verbal/não-verbal e
ajuste do discurso de forma a acomodar cidadãos de outras culturas
Capacidade de ver e interpretar o mundo de outros pontos de vista culturais,
reconhecendo o seu (pensamento crítico)
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Reconhecer atributos culturais em outras pessoas, valorizando a diversidade
cultural e pensando comparativamente e sem preconceitos sobre diferenças
culturais
Procurar interações interculturais, vendo a diferença como uma oportunidade de
aprendizagem, estando consciente da sua própria ignorância
Estar confortável com a ambiguidade, tomá-la como uma experiência positiva e
vontade de sair da sua zona de conforto
Competência intercultural compreende, entre outras, as seguintes soft skills e atributos
pessoais:
Empatia
Flexibilidade
Abertura
Tolerância
Auto-reflexão
Criatividade
Pensamento analítico
Comunicação
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VIII. Ferramenta Online de Autoavaliação
VIII.1.

Objetivos

Na procura de emprego, é essencial possuir as capacidades profissionais necessárias em
conjunto com as competências sociais transversais, que desempenham um papel importante
nas entrevistas de emprego e no local de trabalho.
O projeto WhomeN visa melhorar as oportunidades de emprego para as mulheres, através da
avaliação das suas soft skills e proposta de programas de formação sobre as soft skills que
necessitam de ser melhoradas.
No projeto WhomeN, é oferecida uma ferramenta on-line multilingue para mulheres em risco
de exclusão social e organizações que trabalham com elas. Este instrumento ajuda a mapear
o perfil de soft skills adquiridas no decorrer das suas vidas e experiências de trabalho.
Com base nessa avaliação e com o apoio de uma consultora de emprego/ assistente social/
tutora, as mulheres em risco podem receber aconselhamento personalizado para as etapas
seguintes da sua integração no mercado de trabalho (validação de competências,
reconhecimento da experiência de trabalho e formação ou apoio ao emprego necessário).

VIII.2.

Utilizadores

Esta ferramenta é flexível e pode ser utilizada por vários tipos de organizações na medida em
que sirva as suas necessidades da forma mais proveitosa.
Pode ser utilizada por:
Autoridades nacionais responsáveis pela receção e integração de refugiados
Centros de receção
Serviços de apoio ao emprego
Tutores de educação e formação
Serviços Sociais
Organizações não governamentais e instituições de caridade que disponham de
serviços para mulheres, migrantes e refugiadas
Mulheres em risco de exclusão social, especialmente migrantes e mulheres com mais
de 45 anos e aquelas que necessitam de melhorar as suas oportunidades de emprego
através do reconhecimento das suas soft skills e experiência laboral
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Quem a utiliza pode decidir como preencher o questionário de autoavaliação:
Uma mulher e um orientador podem completar o questionário em conjunto. Se
necessário, podem utilizar a funcionalidade de trabalhar com duas versões de idiomas em
simultâneo para colmatar possíveis falhas de comunicação.
Uma mulher pode preencher individualmente o questionário numa organização onde esta
ferramenta foi disponibilizada e pedir apoio sempre que necessário.
Uma mulher pode preencher o questionário individualmente, depois de a ferramenta ter
sido recomendada por alguma organização onde esteja inserida ou que a tenha
aconselhado durante processos de inclusão socio-laboral.

VIII.3.

Guia para o processo de avaliação

Após uma primeira entrevista de contacto, o profissional que acompanha e aconselha a
mulher irá recomendar a ferramenta de avaliação e auxiliar no preenchimento da informação
para o seu Currículo, realçando as suas competências profissionais.
As mulheres devem ser encorajadas a finalizar o teste. Para que o resultado seja positivo, é
essencial que esta ferramenta seja utilizada com honestidade e sinceridade. O profissional
deve sempre explicar à participante o quão importantes são as soft skills para o
preenchimento do seu CV aquando da procura de emprego.
A avaliação fornecida por esta ferramenta deve decorrer num ambiente onde as participantes
se sintam confortáveis para desenvolver laços de confiança pelo formador/tutor/ conselheiro
que a apoia. É também útil, nos casos em que a autoavaliação não é obrigatória, averiguar se
e durante quanto tempo pretendem participar. A participação voluntária é um aspeto
importante para o sucesso da avaliação e do processo posterior de aconselhamento.
Assim que a participante comece o questionário, o profissional deve apresentar cada soft skill
explicando de forma simples as principais características e importância de cada uma para o
perfil profissional e desenvolvimento e integração no local de trabalho.
Para além disso, o formador irá clarificar e resolver qualquer dúvida acerca dos 47 itens a
avaliar no questionário. O formador deve ser assertivo e dar exemplos na sua explicação.
Quando o questionário de autoavaliação está concluído, as participantes devem completar
dois passos:

Consentimento e proteção de dados: A secção do Consentimento pergunta se a
entrevistada concorda ou não que 1) os seus dados sejam utilizados de forma anónima
para efeitos estatísticos e 2) que a organização emissora do certificado partilhe a
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informação recolhida para fins de orientação de carreira. A indicação de resposta às
duas questões de consentimento (através da escolha de SIM ou NÃO) é obrigatória
para que possa guardar ou imprimir o questionário preenchido no computador.
Imprimir Resumo/Certificado: o resumo e o certificado são reproduzidos no idioma
escolhido e em formato PDF, podendo ser guardado ou impresso.
O certificado mostra os resultados da autoavaliação num formato gráfico atrativo.

Quando o documento é impresso, o assistente social/ tutor/ conselheiro irá validar o
documento com as marcações e carimbo nas respetivas recomendações.
Após finalizar a autoavaliação, o formador/ orientador/ tutor/ assistente social analisa os
resultados. Para melhoria e desenvolvimento das soft skills, os profissionais recomendam que
as participantes sigam exercícios e formações de soft skills através do programa de formação
para mulheres oferecido pelo projeto WhomeN. Além disso, é possível verificar os recursos
disponíveis em cada país para apoio e formação de mulheres, através do link “serviços para
mulheres” na plataforma.
É aconselhável que as mulheres, que completam o programa de formação WhomeN (ou
outros programas de formação em soft skills), repitam o questionário de autoavaliação após
a formação para medir o impacto dos programas de formação em soft skills para mulheres
em risco de exclusão social. Após um período de investimento no desenvolvimento e
aperfeiçoamento das soft skills, as participantes podem repetir o questionário de
autoavaliação para medir a sua evolução.
Por fim, as participantes poderão imprimir o certificado definitivo de autoavaliação e anexá-lo
ao certificado de participação na formação em soft skills para apresentar em ofertas futuras
de reconhecimento de competências.
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IX. Formação para mulheres em risco de exclusão
social
Após completar o processo de autoavaliação de soft skills e competências transversais, as
mulheres e os profissionais poderão identificar as competências que podem ser melhoradas.
O profissional pode providenciar informação sobre organizações que oferecem cursos de
formação relacionados com as dificuldades identificadas.
Neste sentido, o Projeto WhomeN pretende, entre outras atividades, a implementação do
protocolo incluindo o desenvolvimento de cursos de formação nacionais para mulheres em
risco de exclusão social. Com este objetivo em mente, desenvolvemos uma metodologia e
conteúdos a serem ensinados a mulheres para que as mesmas que possam melhorar um
conjunto de soft skills e competências transversais e integrar o mercado de trabalho e a
sociedade.
O curso foca-se em 8 de 5 competências transversais principais definidas no protocolo, de
acordo com a perspetiva e experiência de profissionais de cada organização parceira neste
projeto que trabalham com este grupo alvo. Os cursos-piloto servem para ajustar o protocolo
e os conteúdos dos cursos.
Esta secção apresenta os métodos didáticos e conteúdos do curso de formação acima
mencionado. No início de cada curso de formação é aconselhado sublinhar e justificar a
necessidade das competências transversais e soft skills. Aplicar os métodos não formais
propostos no curso trata-se de uma forma mais simples de aprender e adquirir
conhecimentos e competências através do “fazer”.

IX.1.

Objetivo do programa

O currículo de formação em soft skills para mulheres em risco de exclusão social pretende
capacitar mulheres adultas com informação, conhecimento e competências com vista na
melhoria das suas aptidões pessoais e empregabilidade.
Este programa de formação foi desenvolvido pelo projeto (Erasmus+) WhomeN. Desenvolverá
um conjunto integrado de métodos sobre competências transversais/ soft skills para mulheres
com menos oportunidades. O programa foi elaborado por profissionais de Formação de
Adultos de cada região abrangida pelo projeto. Este programa de formação é baseado num
protocolo para a autoavaliação de soft skills e competências transversais, com base nas
diretrizes da UE (para validação e reconhecimento), ferramentas ECVET e EQAVET.

IX.2.

Duração do curso / Grupos-alvo
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Pretende-se que este curso tenha a duração de 25 horas com sessões de aprendizagem
presenciais. O programa é apresentado em 5 sessões com oito unidades sobre competências
transversais e três unidades adicionais: Introdução ao projeto e metodologia WhomeN Diversidade cultural e igualdade de género - Avaliação / conclusões.
Cada sessão tem 3 unidades e uma duração prevista de 5 horas de formação. Cada unidade
será implementada através de exercícios práticos e breves explicações teóricas. A
regularidade do curso no formato presencial depende da avaliação do formador acerca das
necessidades e o nível educacional das mulheres, mas é recomendável um máximo de 15
mulheres por sessão.
O curso é destinado a mulheres adultas, desempregadas, com idades compreendidas entre
18 e 45 anos e que procuram emprego. Pretende-se que cada mulher complete uma avaliação
de competências sociais e soft skills, utilizando a ferramenta de Autoavaliação desenvolvida
no projeto WhomeN no início do curso, com a ajuda de um consultor/ formador/ tutor para
determinar os seus pontos fortes e aqueles que precisam de ser reforçados. Após essa
avaliação, as mulheres podem escolher se participam nos cursos de formação para melhorar
essas competências transversais e soft skills.

IX.3.

Metodologia geral

A metodologia é baseada no Construtivismo4. Isto significa que cada um constrói a sua própria
compreensão e conhecimento do mundo, através de experiências e posteriores reflexões.
Nas sessões de formação, a visão construtivista da aprendizagem pode apontar para práticas
de ensino diferentes. No sentido geral, significa incentivar as mulheres a usar técnicas ativas
(experiências, resolução de problemas do mundo real) para criar mais conhecimento e depois
refletir e conversar sobre o que fizeram e como as suas perceções se alteram.
O currículo é composto por 9 áreas, considerando diferentes competências transversais e soft

skills, diversidade cultural, igualdade de género e autoavaliação do reconhecimento de
competências para mulheres em risco de exclusão social e com menos oportunidades de
formação. No que diz respeito às competências, o currículo dispõe de métodos e recursos
para determinar as competências existentes e de como estas podem ser fortalecidas.

4

Educational Broadcasting Corporation (2004), workshop: Contrustivism as a paradigm for teaching and learning. At

https://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html
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IX.4.

Construção do curso

As sessões destinadas a fortalecer as competências transversais e soft skills por elas
abrangidas terão a seguinte organização:
1. Introdução sobre competências transversais e soft skills
2. Aplicação de exercícios práticos e atividades
3. Avaliação, partilha de conclusões e feedback dos participantes sobre cada método e
aprendizagem em competências transversais e soft skills
Estrutura geral de distribuição das unidades temáticas:
Nº

Duração

Unidade

1

1.5 h

Introdução da Formação/ Objetivo da autoavaliação em
competências transversais e soft skills/ Curso de Formação do
projeto WhomeN

2

3.5 h

Comunicação

3

2.5 h

Trabalho em equipa

4

1.5 h

Diversidade cultural e igualdade de género

5

2.5 h

Competências interpessoais

6

2h

7

2.5 h

8

2h

Tomada de Decisão

9

2h

Resolução de Problemas

10

2.5 h

11

2.5 h

Flexibilidade/ Adaptabilidade
Negociação

Competências Organizacionais
Avaliação, partilha de conclusões, feedback, Encerramento da
Formação
Método: trabalhar em grupos e resumir/apresentar cada soft skill

Total:

25 horas
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Organização / agenda proposta para as unidades temáticas:
Sessão I - 5 horas
1. Introdução da Formação/ Objetivo da
autoavaliação
em
competências
transversais e soft skills/ Curso de
Formação do projeto WhomeN (1.5

horas)

Breve
apresentação
do
projeto,
ferramenta de autoavaliação e objetivos
da formação
Soft Skills: Comunicação
2. Comunicação (3 horas)
Terminar com a avaliação, conclusões,
questões e feedback (30 min)
Sessão III - 5 horas
Soft Skills: Competências Interpessoais e
Flexibilidade
Começar
com
ice
breaker
sobre
competências interpessoais (30 min)
5. Competências Interpessoais (2 horas)

Sessão II - 5 horas
Soft Skills: Comunicação e trabalho em
equipa
Começar
com
ice
breaker
sobre
comunicação (30 min)
3. Trabalho em Equipa (2.5 horas)
4. Diversidade cultural e igualdade de
género (1.5 horas)

Terminar com a avaliação, conclusões,
questões e feedback (30 min)

6. Flexibilidade (2 hours)
Terminar com a avaliação, conclusões,
questões e feedback (20 min)
Sessão IV - 5 horas

Sessão V - 5 horas

Soft Skills: Negociação e Tomada de
Decisão

Soft Skills: Resolução de Problemas e
Competências Organizacionais

Começar
com
ice
breaker
negociação (30 min)
7. Negociação (2 horas)

Começar
com
ice
breaker
sobre
competências organizacionais (30 min)
9. Resolução de Problemas (2 horas)

sobre

8. Tomada de Decisão (2 horas)
Terminar com a avaliação, conclusões,
questões e feedback (20 min)

10. Competências Organizacionais (2
horas)
11. Encerramento da Formação (30 min)
Método: trabalhar em grupos e resumir
cada soft skill
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Estrutura geral das unidades e dos recursos 5:
Nº

Tempo

Unidades

1

1.5 h

Introdução da Formação/ Objetivo da autoavaliação em competências
transversais e soft skills/ Curso de Formação do projeto WhomeN

2

3.5 h

Comunicação

Métodos:
Dilema do Prisioneiro
Role play (dramatização)
Simulação de entrevistas de
emprego

3

2.5 h

Trabalho em Equipa

Métodos:
Os meus objetivos

4

1.5 h

Diversidade cultural e igualdade de género

5

6

7

2.5 h

2h

2.5 h

Competências Interpessoais

Métodos:
O método dos 4 campos
Simulação de entrevistas de
emprego

Flexibilidade/Adaptabilidade

Métodos:
Métodos artísticos e de
expressão plástica – o
método do Artista
Método de Loci

Negociação

Métodos:
Simulação de debates/
treino da capacidade
argumentativa
Método de Harvard

8

2h

Tomada de Decisão

Métodos:
Mapa mental
A grelha de Eisenhower

9

2h

Resolução de Problemas

Métodos:
Pensar fora da caixa
Role play (dramatização)

10

2.5 h

Competências Organizacionais

Métodos:
Seis Chapéus do
Pensamento

5

Todos os recursos do programa formativo estão disponíveis no Protocolo WhomeN em: https://whomen.eu/projectproducts/
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Análise de competências /
Desenvolvimento Pessoal /
Aconselhamento em grupo
11
Total:

2.5 h

Avaliação, partilha de conclusões, feedback, Encerramento da
Formação
Método: trabalhar em grupos e resumir/apresentar cada soft skill

25 h
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X. Formação de Formadores
A formação de formadores serve a necessidade de formar profissionais que trabalham em
educação de adultos para aplicarem com mulheres em risco de exclusão social e com menos
oportunidades educacionais. A formação é baseada num currículo e serve para apoiar os
profissionais a reforçar as competências e soft skills destas mulheres com o objetivo de
aumentar as suas hipóteses de uma integração justa no mercado de trabalho.
A formação considera várias temáticas diferentes referentes às várias soft skills e às
necessidades das mulheres à procura de emprego. Relativamente às soft skills também
oferece métodos e boas práticas para identificar as competências existentes e reforçar as
mesmas.
No protocolo, estão incluídas as melhores práticas, bem como a construção colaborativa de
uma ferramenta para aplicar o protocolo e realizar uma autoavaliação para o reconhecimento
de competências para mulheres em risco de exclusão social e menos oportunidades
educacionais.
As competências transversais são introduzidas teoricamente. Referindo-se a cada
competência transversal e as correspondentes soft skills, o currículo fornece métodos,
ferramentas e abordagens de boas práticas para determinar e fortalecer as competências.
As áreas temáticas do currículo são:
1. As necessidades das mulheres à procura de emprego
2. Competências transversais e soft skills
2.1. Pensamento estratégico e inovador
2.2. Tomada de decisão
2.3. Capacidade de negociação
2.4. Competências de resolução de problemas
2.5. Competências Interculturais
3. Normas para respeitar a diversidade cultural e a igualdade de género na educação
de adultos e no protocolo
4. Ferramenta de aplicação do Protocolo e realização de uma autoavaliação do
reconhecimento de competências para mulheres em risco de exclusão social e
menos oportunidades educacionais
O currículo serve como base para as atividades de aprendizagem, implementadas em dois
workshops de 5 dias. Participantes – pedagogos e profissionais que trabalham com mulheres
em risco de exclusão social – aprendem sobre competências transversais e soft skills que são
importantes para a procura de emprego por parte de mulheres em risco de exclusão social e
menos oportunidades educacionais. Por outro lado, são ensinados métodos que apoiam a
identificação das diversas competências e como as fortalecer.
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XI.

Métodos e Boas Práticas

XI.1.

Tipos de aprendizagem

Como primeiro passo, recomendamos que explorem os diferentes tipos de aprendizagem
para facilitar o reconhecimento dos diferentes métodos que permitem determinar e reforçar
competências extracurriculares.

Tipos de
momentos de
aprendizagem

Descrição

Uma boa forma de adquirir soft skills em
situação de emprego é procurar
tutores/tutores de referência. Estes guiam e
apoiam os alunos até os mesmos estarem
proficientes naquela competência. Os tutores
mostram e dizem aos alunos como observar e
melhorar à medida que aplicam determinada
competência. Os tutores treinam os alunos e
dão feedback sobre seu desempenho.
Tutoria

É importante negociar a disponibilidade e o
compromisso de tempo, as expectativas de
ambas as partes, os métodos de interação de
preferência e saber identificar quando uma
competência foi efetivamente aprendida.

Métodos

Entrevistas
individuais
Brainstorming em
grupo
Grupo-alvo

Os alunos devem respeitar os horários das
reuniões do tutor, devem estar preparados
com perguntas e tópicos para discutir e manter
compromissos, assim como serem capazes de
aplicar competências entre as sessões.

Estágio/Aprendi
zagem

Criar um estágio de aprendizagem para cultivar
competências e soft skills é uma nova
abordagem usada numa variedade de campos,
tais como a medicina geral, carpintaria e
engenharia elétrica.
A aprendizagem depende de tutores e bons
professores. Favorece a dinâmica social do
trabalho entre pares que também desejam
desenvolver competências interpessoais no
trabalho, geralmente em cenários simulados.

observação
formação prática
job-shadowing
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Entrevistas de
aconselhamento

Entrevista

A entrevista visa obter informações sobre um
assunto específico. O entrevistado pode, assim,
compartilhar informações de forma prática e
conhecer as suas próprias soft skills. Tal
permite também diminuir o elemento passivo
de um currículo e tornar o processo mais ativo
através da partilha de informações, inclusive
sobre a personalidade do entrevistado, em
relação com as soft skills.

Métodos
pictóricos

Métodos que capturam processos de
pensamento que acontecem dentro da cabeça

Mind Map

Tipos de
situação de
aprendizagem

Descrição

Podemos encontrar atividades em grupo como
um método de aprendizagem específico em
algumas organizações com um programa de
desenvolvimento emergente. Este segue
geralmente uma abordagem de aprendizagem
combinada com uma quantidade significativa
de aprendizagens em sala de aula, leitura e
trabalhos de casa, seguidos de atividades em
grupo de várias semanas.

Atividades em
grupo

Estas atividades abordam problemas ou
necessidades identificadas pelos responsáveis
de empresas. As atividades em grupo podem
demorar vários meses a serem concluídas e
exigem pesquisa, trabalho de equipa, o convite
de partes interessadas internas e externas, a
resolução de problemas e tomadas de decisão,
e, por fim, o desenvolvimento de uma
apresentação e relatório à consideração da
chefia.

Métodos

Seis chapéus
pensantes
Método do artista
Simulação de
entrevista de
emprego
Dramatização
O dilema do
prisioneiro
O método dos 4
campos

Cada membro da equipa é avaliado pelos seus
colegas, instrutores e pela chefia no uso
adequado de soft skills alvo, bem como na
solução final encontrada.

Aprendizagem
Baseada em
Jogos

A aprendizagem baseada em jogos usa o jogo
como método para transmitir conhecimento e
aplicar as aprendizagens num ambiente
simulado. Este permite que os participantes
aprendam e pratiquem soft skills num
ambiente livre de riscos.

Dramatização
O dilema do
prisioneiro
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A maioria das aprendizagens baseadas em
jogos inclui alguma forma de competição e
fornece uma estrutura de recompensa /
penalidade que serve como um método para
avaliar a transferência de aprendizagens.

Método da
memória

XI.2.

Os métodos de memória usam visualizações.
Através do uso de memória e informações
familiares sobre o ambiente é possível
recuperarar informações de maneira rápida e
eficiente.

Método de Loci

Métodos

Método dos 4 campos
O método dos 4 campos é um método de moderação que desenvolve a
competência de resolução de problemas. Este defende a resolução de
problemas através do trabalho em grupo e de maneira criativa. É uma
ferramenta que ajuda a resolver problemas no trabalho em equipa.

Resumo

Competências
abordadas

Os participantes aprendem a resolver problemas de forma correta e
criativa
São estimuladas as competências da reflexão e do pensamento
criativo
A organização e implementação deste método exercita competências
de estrutura e metodologia de trabalho
A capacidade de tomada de decisão é promovida pelo
desenvolvimento de um conceito estratégico
É promovida uma atividade mental de caracter metódico e criativo
É estimulada a capacidade de mudar de pontos de vista/opiniões
É fomentada a empatia
Resolução de problemas
Empatia
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1.

Explique a organização e a aplicação do Método dos 4 Campos ao
grupo de participantes

Método dos 4 campos
1

Execução
passo a passo

Situação atual

2

A situação alvo

Analise a posição atual

Determine um objetivo

Que problemas existem?

Como seria a situação se o problema
fosse resolvido?

Nesta fase é possível a concretização
de um problema
3

Possível resistência e
motivos de problemas

Desenvolva uma maior compreensão
e altere o seu ponto de vista
2.

4

Sugestões de
soluções/abordagens de
ações:

Encontre soluções e conceitos

Os participantes têm de seguir cada passo do método como
demonstrado durante a realização. Depois de acordarem em que
tipo de problema deve ser resolvido, os participantes trabalham em
grupos pequenos até cinco pessoas. O objetivo deste método não é
apresentar soluções perfeitas e universais. Na verdade, o objetivo é,
antes de mais, encontrar formas práticas de agir.

Seis Chapéus do Pensamento
Esta ferramenta foi criada por Edward de Bono no seu livro “6 Thinking Hats”.
Seis Chapéus do Pensamento é uma boa técnica para perceber os vários
efeitos de uma decisão de diferentes pontos de vista. Isto dá origem a que
as pessoas se afastem da sua forma habitual de pensar e ajuda-as a terem
uma visão mais ampla da situação em questão.
Este método permite:
Resumo

Olhar para problemas, decisões e oportunidades de forma
sistemática
Estimular a inovação gerando mais e melhores ideias de forma
rápida
Ir além do óbvio e descobrir soluções alternativas eficazes
Identificar oportunidades onde outros apenas vêm dificuldades
Pensar de forma clara e objetiva
Olhar para os problemas de pontos de vista novos e diferentes
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Competências
abordadas

Execução
passo a passo

Pensamento criativo; perceção das necessidades do outro; capacidade
de identificar situações novas e ultrapassar obstáculos de forma a
atingir as soluções pretendidas;

1. Uma vez o tópico apresentado aos participantes, o tutor explica a ideia
base do método dos Seis Chapéus do Pensamento. O tutor e os participantes
experimentam construir seis funções e papeis reais diferentes. Cada
“pensamento” é identificado com um “chapéu” colorido. Ao utilizar e trocar
de chapéus mentalmente, os elementos da equipa podem focar-se ou
redirecionar pensamentos, conversas ou debates.
2. O exercício pode ser executado de duas formas diferentes:
2.1 os participantes estão divididos em seis grupos e cada grupo tem de
discutir um tema durante algum tempo do ponto de vista do seu chapéu (ex.
branco: encontrar formas inovadoras de abordar os conhecimentos que têm
sobre aquele tópico, etc.). Uma vez este passo terminado, cada grupo
apresenta em debate os pontos principais da discussão. O tutor anota num
quadro (o uso de um mapa mental pode ser uma forma de apresentar os
resultados da discussão) e sumariza as conclusões.
2.2 A discussão é feita em debate e o tema é abordado passo a passo do
ponto de vista de uma das cores/chapéu. Neste caso, o melhor será começar
com o chapéu BRANCO pois este permite que toda a informação de fundo
seja apresentada e documentada. Uma vez o problema ou tópico esteja
definido na íntegra, o chapéu VERMELHO pergunta aos participantes como
se sentem acerca daquele problema ou situação. De seguida, o chapéu
AMARELO pode ser utilizado para realçar os aspetos positivos do
problema/situação por todos os participantes. Este passo é seguido pelo
chapéu PRETO, em que todos consideram os aspetos negativos do
problema/situação. De seguida segue-se o chapéu VERDE em que todos são
encorajados a usar o pensamento criativo para ultrapassar os aspetos
negativos, mas também para desenvolver novas alternativas de resolução
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dos problemas ou situações. Finalmente, é sempre apropriada a utilização
do chapéu AZUL pois permite aos participantes desenvolverem conclusões,
avaliarem ou resumir as soluções de forma a contornar o problema/situação.
O chapéu azul também é responsável por controlar se a abordagem e
técnica utilizadas pelos participantes são as mais corretas.
Seis chapéus com cores diferentes, que podem ser imagens ou chapéus
reais.

Materiais
necessários
para realizar
este método
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Método de simulação de debates / Capacidade de argumentar
O método de simulação de debates é comparável com o Clustering Method. O
objetivo é sistematizar uma grande quantidade de informação. É um método
que desenvolve competências como o pensamento analítico e resolução de
problemas de uma forma criativa. Os participantes aprendem a organizar
informação e a encontrar argumentos para assuntos complexos.
Resumo

Este método é útil para as seguintes áreas de conhecimento:
Promoção da atividade analítica e mental
Ajuda a desenvolver o pensamento criativo
Estimula a negociação
Faz também parte do método de “pensar fora da caixa“
A capacidade de mudar de pontos de vista é estimulada
Pensamento analítico e criativo

Competências
abordadas

Negociação
Auto-reflexão
Pensar fora da caixa
Pensamento criativo
1. Procurar um tema
2. Recolher toda a informação possível sobre este tema
3. Observar a informação recolhida:
- Há características comuns?
- Existe alguma limitação visível?
- É possível agrupar alguma da informação?
4. Construir cabeçalhos para informações com características comuns,
conexas ou pertencentes a um dos grupos descobertos.

Execução
passo a passo

5. Olhar para os cabeçalhos:
- Criar caixas para cada cabeçalho
- Anotar possíveis antíteses (contradições)
6. Escolher uma das caixas e recolher o máximo de informação sobre esse
assunto.
7. Repetir este processo até ter informação suficiente para poder argumentar
Este método também pode ser utilizado para trabalhos em grupo: Primeiro
recolhe-se a informação, segundo, organizam-se dois grupos, um procura
argumentos e sublinha o lado positivo e o outro o lado negativo. Mudam-se
os grupos e repete-se o processo.
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Análise de competências / Desenvolvimento pessoal / Aconselhamento em
grupo

Resumo

Competências
abordadas

As entrevistas de aconselhamento servem para identificar e documentar o
histórico educacional e ocupacional dos participantes, as suas competências,
interesses e circunstâncias pessoais. As entrevistas de aconselhamento
devem decorrer num ambiente confortável para que os participantes se
familiarizem e desenvolvam confiança no aconselhamento e no tutor. É muito
importante se os participantes tiverem liberdade para decidir se e por quanto
tempo gostariam de participar. A participação voluntária é um aspeto
importante para o sucesso das entrevistas e o seguinte processo de
aconselhamento e orientação.
Pensamento inovador e estratégico
Uma ferramenta/documento de anotação serve como orientação para as
entrevistas. Para garantir uma conversa contínua sem interrupções pelo
entrevistador, ele anota as informações ao longo do documento - não deve,
contudo, ser utilizada como questionário.
Recomenda-se liderar as primeiras entrevistas em equipa - uma pessoa estará
a conduzir a entrevista/ a conversa e a outra faz as anotações das informações
principais.
A ferramenta de documentação tem a função de estruturar as informações e
fornecer uma visão geral referente ao histórico educacional e ocupacional dos
participantes, competências, interesses e circunstâncias pessoais. Se o
entrevistador reconhecer que falta informação no documento, ele / ela tentará
obter essa informação durante as seguintes entrevistas.

Execução
passo a passo

Não é aconselhável perguntar diretamente sobre as competências, interesses
e circunstâncias pessoais. Pode ser contraproducente. Os participantes devem
decidir sobre o que querem falar e quando. É possível controlar e regular a
conversa com algumas perguntas interpostas. Por exemplo, se o participante
falar sobre a sua educação, pode ser-lhe perguntado o que mais gostou no
seu curso ou quais as disciplinas favoritas.
Um dos truques possíveis para perguntar sobre os atributos pessoais ao
entrevistado é perguntar o que a família e os amigos gostam nele. Por
exemplo: “Quais são as características que a sua família e amigos mais
apreciam?” O que se pode descobrir com esta pergunta não é apenas o que a
família e os amigos poderão pensar sobre o participante, mas permite
também ter uma ideia da capacidade de refletir, da empatia e da capacidade
de trabalhar em equipa.
Outra maneira de descobrir mais sobre as competências do participante é
perguntar: “O que sempre quis fazer ou aprender?” Aí poderão obter-se
algumas informações sobre a motivação do participante, os seus planos e
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ideias de futuro, a sua capacidade de pensamento estratégico e inovador e a
capacidade de tomar decisões.

Método de Loci (variação PLANETS)
O método de Loci é um método que desenvolve a competência da autoreflexão. Estimula o pensamento analítico e a resolução de problemas de
forma criativa. É uma técnica de memória e faz parte também do processo de
“pensar fora da caixa”.
Resumo

Os participantes aprendem a organizar informação e aprendem mais
rápido
A competência de memorizar, aprender e refletir são estimuladas
Este método é útil para todas as áreas do conhecimento
Promove o pensamento criativo e analítico
Este método é útil para reconhecer caras, números e listas de palavras
Pensamento analítico

Competências
abordadas

Memória
Auto-reflexão
Pensar fora da caixa
1. Coloque-se de pé e olhe para o corpo
2. Algumas partes do corpo servem como âncora sobre as quais devemos
focar-nos e estabelecer ligações de forma a memorizar certas informações.
Neste exemplo, iremos estabelecer relações entre partes do corpo e planetas
do nosso sistema solar.
3. O próximo passo é relacionar as partes do corpo com os planetas
estabelecendo com cada planeta uma ideia intuitiva, funcionando assim como
um truque de mnemónica.

Execução
passo a passo

Por exemplo:
Mercúrio – ”Adoro o Freddy Mercury.”
Vénus – “Vénus é uma pintura muito bonita”
Terra – “A terra é a minha casa”
Marte - “Os homens são de Marte e as mulheres são de Vénus”
Júpiter – “Júpiter Jones são uma banda alemã”
Saturno - “A empresa Saturn vende os meus CDs favoritos”
Úrano – “Úrano foi morto pelo seu filho Saturno”
Neptuno – “Neptuno é o deus do mar – eu adoro o mar”
4. Devem criar o seu próprio sentido para cada planeta e dizer a frase em voz
alta tocando na parte do corpo respetiva.
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Por exemplo:
Tocar a cabeça e dizer “Eu adoro o Freddy Mercury”, tocar no ombro e dizer
“Vénus é uma pintura bonita”, e por aí fora…
5. Repetir a sequência várias vezes.
6. Com sucesso, todos os participantes apresentam as suas frases intuitivas
conectadas com os planetas sem anotações.

Mapa Mental (ou Mind Map)
O Mapa Mental é uma técnica de desenhar informação através de diagramas,
em vez de através de frases, utilizadas para destacar visualmente informação.
Os diagramas geralmente têm o formato de uma árvore, com um único ponto
de partida no centro que se desdobra em ramos e se vai dividindo e
subdividindo. Geralmente o mapa desenvolve-se à volta de uma palavra ou
texto, localizado ao centro, tal como dito, à qual ideias, palavras e conceitos
são adicionados.
Resumo

As principais categorias irradiam a partir de um nó central e as categorias
menores são sub-ramos de ramos maiores. As categorias podem representar
palavras, ideias, tarefas ou outros itens relacionados com uma palavra-chave
ou ideia central. Dessa forma, a árvore é composta por palavras ou frases
curtas conectadas por linhas. As linhas que conectam as palavras fazem parte
do significado.
Os Mapas Mentais podem ser usados:
Para gerar, visualizar, estruturar e classificar ideias
Organizar informação, resolver problemas e tomar decisões
Como expressão individual ou criativa
Pensamento estruturado

Competências
abordadas

Planeamento
Resolução de problemas
Auto-organização

Execução
passo a passo

1. Escreva o título do assunto que está a explorar no centro da página e
desenhe um círculo à volta dele
2. À medida que se depara com as principais subdivisões ou subtítulos
do assunto em questão (ou factos importantes relacionados com o
mesmo), trace linhas a partir deste círculo. Use imagens, símbolos,
códigos e outros ao longo do seu mapa mental.
3. À medida que "explora" o assunto e descobre outros níveis de
informação (subposições adicionais ou factos individuais)
pertencentes às subdivisões, desenhe-as como linhas vinculadas às
linhas de subdivisão.
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4. As linhas devem estar ligadas a partir da imagem central. Estas são
mais grossas, orgânicas e cada vez mais finas à medida que se afastam
do centro.
5. Depois, para factos ou ideias, desenhe linhas a partir do cabeçalho
respetivo e identifique-o.
6. À medida que se depara com nova informação, ligue-a ao mapa de
forma adequada.
7. Um Mapa mental completo poderá ter tópicos/assuntos principais que
irradiam em todas as direções a partir do centro. Os sub-tópicos e
factos vão ramificar destes como ramos e galhos a partir do tronco de
uma árvore.
8. Uma vez pronto, resuma os pontos principais e pergunte aos
participantes se gostariam de adicionar mais alguma informação.

Os meus objetivos

Resumo

O método "Os meus objetivos" é uma técnica de projeção que se foca na
criação de uma colagem. Este método ajuda a identificar e entender os
aspetos mais importantes da vida. Promove a reflexão sobre os temas
essenciais da vida, incluindo trabalho, educação, hobbies e desenvolvimento
pessoal. O objetivo deste método é tornar-se consciente dos objetivos de vida
e carreira, bem como esclarecer os obstáculos para alcançá-los.
Pensamento estratégico e criativo

Competências
abordadas

Resolução de problemas
Comunicação
Auto-reflexão
É necessário começar por uma pequena e descontraída discussão que deve
incluir a vida pessoal e profissional assim como os objetivos e táticas para os
alcançar. A discussão deve incluir as seguintes áreas da vida:

Execução
passo a passo

Eu própria
Família, amigos, casa e relações
Educação, carreira
Atividades de recriação, hobbies
Processo e instruções:
As instruções devem ser dadas por passos aos participantes:
1. Escreva 3 a 5 objetivos de vida que quer atingir nos próximos cinco
anos.
2. Uma vez escritos, faça uma colagem sobre o tema “A minha vida daqui
a cinco anos”.
3. Escolha um dos objetivos e escreva três a cinco passos que devem ser
feitos de forma a atingir esse objetivo
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4. Crie uma colagem sobre o tema “Obstáculos que dificultam atingir este
objetivo”
5. Debata com o tutor sobre como ultrapassar pelo menos um dos
obstáculos
Durante a discussão, as restantes questões são perguntadas pelo tutor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fale-nos sobre os seus trabalhos (colagens)
Quais são os objetivos que estabeleceu?
Que planos definiu para cada objetivo?
Que obstáculos identificou que possam interferir com atingir o
objetivo selecionado?
Como pensa ultrapassar os obstáculos?
Como vê o resultado do seu trabalho?
Que colagens foram mais fáceis de criar – a relacionada com os
objetivos ou a relacionada com os obstáculos?
Quais foram as dificuldades quando realizou as colagens?
Quão intencionais são as atividades planeadas?
Podem ajudar-te a atingir os objetivos?

O participante pode não gostar da sua própria colagem. Nesse caso, o tutor
pode pedir ao participante para modificá-la de maneira a que a colagem seja
do seu agrado. É importante trabalhar até que o participante aceite o
resultado.
Dicas e variações
O tempo estimado para esta tarefa é de 60 minutos - aproximadamente 10
minutos para a conversa inicial, 40 minutos para criar uma colagem e 10
minutos para a discussão. Se a tarefa for realizada em grupos, será necessário
um período mais longo. É possível organizar discussões em equipas duplas ou
em grupos de três a quatro participantes.
Este método pode ser usado para trabalhar com pessoas em várias etapas do
processo de adaptação a outro ambiente cultural.
É possível utilizar uma caixa de areia em vez de uma folha A4 e materiais
naturais em vez de revistas, caso a tarefa seja realizada como uma atividade
de exterior.

Método do Artista

Resumo

O método do Artista desenvolve auto-reflexão e competências criativas.
Também incentiva o pensamento analítico e a resolução de problemas de
forma criativa. É um método habitualmente utilizado por artistas para se
libertarem de bloqueios.
São estimuladas as competências da memória e do pensamento
analítico
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Este método também trabalha o cérebro
É promovido o pensamento analítico e criativo
A capacidade de mudar de pontos de vista é estimulada
É útil para mudar a perspetiva sobre as coisas

Competências
abordadas

Criatividade
Flexibilidade
Pensamento analítico
1. Forme um círculo de pelo menos 5 pessoas

Execução
passo a passo

2. Uma pessoa diz uma palavra. A pessoa seguinte responde com outra
palavra que surja na sua cabeça. E por aí fora.
3. Pode repetir este processo em duas ou três rondas
4. Altere a direção e deixe que os participantes recapitulem a(s)
palavra(s) ditas anteriormente e expliquem o porquê da escolha da(s)
mesma(s).
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Dilema do Prisioneiro
O dilema do prisioneiro apresenta o paradoxo de que a melhor escolha para
uma pessoa nem sempre é a melhor escolha para um grupo de pessoas. Faz
parte da teoria da escolha racional.
O método:
Resumo

Pode ser usado para desenvolver auto-reflexão e competências de
trabalho em equipa
Incentiva o pensamento analítico e a resolução de problemas
Treina a capacidade de tomar decisões tendo em conta as
necessidades de um grupo
Promove a empatia como competência transversal
Trabalho de equipa

Competências
abordadas

Pensamento analítico e estratégico
Auto-reflexão
Resolução de problemas
1. Construir 4 grupos (de acordo com o tamanho do grupo).
2. Todos os 4 grupos jogam 10 jogos. Em cada rodada cada grupo tem um
minuto para escolher entre o violeta e o laranja. As regras para cada escolha
são:

Execução
passo a passo

Se todos os 4 grupos escolherem laranja, todos recebem 1 ponto.
Se 3 grupos escolherem violeta e 1 grupo laranja, o grupo laranja
perde 3 pontos e o violeta recebe 1.
Se 2 grupos escolherem laranja e 2 grupos escolherem violeta, o grupo
laranja recebe 2 pontos e o violeta perde 2 pontos.
Se só 1 grupo escolher violeta e 3 grupos escolherem laranja, o grupo
laranja recebe 3 pontos e o violeta perde 1 ponto.
Se todos os grupos escolherem violeta, todos os grupos perdem um
ponto.
3. Os pontos são anotados pelo formador. Nenhum grupo sabe quantos
pontos tem. Os grupos apenas sabem quantos grupos escolheram violeta ou
laranja no fim de cada jogo.
4. As rondas 3, 5 e 10 são especiais: aqui, uma pessoa de cada grupo está
autorizada a reunir e falar sobre a situação e estabelecer acordos. O formador
apenas escuta e observa.
Existem também regras especiais para estas rondas:
ronda 3: todos os pontos contam 3 vezes
ronda 5: todos os pontos contam 5 vezes
ronda 10: todos os pontos contam 10 vezes
5. No fim da ronda 10 o formador comunica a equipa vencedora.
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6. Pede-se que discutam os resultados, a experiência e as sensações.
7. São convidados a pensar sobre como se chegou àquele resultado e quais as
outras formas possíveis de obter diferentes resultados.

Dramatização (ou Role Play)

Resumo

Competências
abordadas

A dramatização acontece entre duas ou mais pessoas que representam papéis
e exploram um cenário específico. Será mais útil preparar uma situação/
cenário desconhecido. Pode utilizar-se este método para praticar entrevistas
de emprego, apresentações ou negociações difíceis, conversas
emocionalmente complexas, tal como a resolução de conflitos.
Ao representar um determinado papel pode entender-se melhor a forma
como outras pessoas responderiam a determinadas situações e assim ter uma
noção de como as mesmas se podem resolver e quais podem ser
contraprodutivas. Também é possível ter uma ideia melhor de como as outras
pessoas pensam ou sentem em determinada situação e como geralmente
reagem perante a mesma.
Por outro lado, ao utilizar a representação como preparação para uma dada
situação, desenvolve-se experiência e autoconfiança a lidar com a mesma
situação na vida real, e pode mais facilmente trabalhar-se as melhores
reações, de forma mais rápida e instintiva. Isto significa que se irá reagir de
forma mais eficiente à medida que a situação se desenrola, em vez de cometer
erros ou desenvolver ansiedade com determinado acontecimento.
Autoconfiança
Comunicação
Passo 1: Identificar a Situação
Para iniciar o processo, reúna as pessoas, apresente o problema e incentive
uma discussão aberta para descobrir todas as questões relevantes. Isso
ajudará as pessoas a começarem a pensar sobre o problema antes do início
da dramatização. Se estiver num grupo em que as pessoas não se conhecem,
poderá realizar primeiro alguns exercícios de quebra-gelo.
Passo 2: Adicionar detalhes

Execução
passo a passo

Crie um cenário com detalhes suficientes para que pareça "real"; certifique-se
de que todos estão conscientes do problema que se está a tentar solucionar
e que sabem o que se deseja alcançar até ao final da sessão.
Passo 3: Distribuir papéis
Uma vez montada a cena, identifique os diferentes personagens (fictícios)
envolvidos. Alguns deles podem ser pessoas que precisam de lidar com a
situação quando ela realmente acontece. Outros irão representar pessoas que
são solidárias ou hostis, dependendo do cenário. Depois de identificar essas
funções, aloque-as às pessoas envolvidas no exercício. Elas deverão usar a
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imaginação para se colocarem na pele das pessoas que estão a representar.
Isso envolve tentar entender as suas perspetivas, objetivos, motivações e
sentimentos.
Passo 4: Desempenhar o papel
Cada pessoa pode então assumir o seu papel e representar a situação,
tentando abordagens diferentes sempre que necessário. Pode ser útil se os
cenários aumentarem de intensidade. Por exemplo, se o objetivo da
dramatização é praticar uma negociação com um empregador, a pessoa que
desempenha o papel de empregador pode começar como empregadora ideal
e, através de uma série de cenários, tornar-se cada vez mais hostil e difícil.
Pode testar e praticar diferentes abordagens para lidar com situações, de
forma a proporcionar aos participantes maior experiência em lidar com as
mesmas.
Passo 5: Discutir o que se aprendeu
Quando terminar a dramatização, discuta o que aprendeu, para que todos os
envolvidos possam aprender com a experiência.
Outras sugestões
Algumas pessoas sentem-se ameaçadas ou nervosas quando lhes pedem para
representar, porque isso envolve exporem-se. Isso pode fazer com que se
sintam observadas e até “ridículas”. Para tornar esta interpretação menos
ameaçadora, comece com uma demonstração. Entregue a dois "atores" um
guião previamente preparado, dê alguns minutos para se prepararem e peçalhes que encenem o texto diante do resto do grupo. É mais provável que esta
abordagem seja bem-sucedida se escolher duas pessoas extrovertidas ou se
o formador for um dos atores da demonstração.
Outra técnica para ajudar as pessoas a sentirem-se mais confortáveis é
permitir que elas o dirijam durante a demonstração. Por exemplo, se estiver a
representar um funcionário de atendimento ao público que está a lidar com
um cliente irritado, os participantes podem sugerir o que se deve fazer para
corrigir as coisas.

Pensar fora da caixa

Resumo

Pensar fora da caixa é uma metáfora que significa pensar de forma diferente,
não convencionalmente, ou de uma nova perspetiva. Esta frase refere-se
geralmente a um pensamento novo ou criativo.

Competências
abordadas

Pensamento criativo e estratégico
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Em cinco minutos tente resolver o seguinte quebra-cabeças:
Junte todos os pontos usando quatro linhas retas, sem levantar a caneta do
papel
Solução:

Execução
passo a passo

A grelha de Eisenhower

Resumo

A Grelha Eisenhower é um método de gestão de tempo que ajuda a priorizar
tarefas e deveres através do uso de critérios de urgência e importância
colocados de acordo com os quadrantes de uma “grelha Eisenhower”,
classificando tarefas menos urgentes e importantes, que se podem delegar ou
não executar de todo. É uma ferramenta útil de produtividade para a
organização de tempo.
Pensamento estratégico

Competências
abordadas

Resolução de problemas
Gestão e organização de tempo eficaz
Autogestão

Execução
passo a passo

A grelha Eisenhower divide as tarefas em quatro categorias com base na
importância/falta de importância e urgência/não urgência para definir
prioridades. O eixo x, horizontal, representa o nível de urgência, sendo o lado
esquerdo mais urgente e o lado direito menos urgente. O eixo y, vertical,
representa importância, com a menor importância na parte inferior e a mais
importante no topo. O resultado são quatro quadrantes: urgente e
importante, menos urgente, mas ainda importante, menos importante, mas
urgente, e menos importante e menos urgente. Podem colocar-se todas as
tarefas dentro das caixas. Tal, oferece uma compreensão clara do que é
realmente necessário agora e o que pode (e deve) esperar.
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As tarefas/deveres são geridas da seguinte forma:
1. As tarefas do “quadrante importante/urgente” devem ser executadas
imediata e pessoalmente. Essas tarefas são importantes para a sua vida e
carreira e devem ser realizadas imediatamente, caso contrário, poderá
haver uma consequência negativa. Priorize as ações que estão nesta
categoria. Planeie manter a caixa 1 o mais vazia possível! Fazer isso
minimizará emergências que atrapalham a sua vida e trabalho.
2. As tarefas do “quadrante importante/não
urgente” têm uma data de fim e devem ser
realizadas pessoalmente. Programe um
horário para fazê-lo. Deve listar as tarefas que
precisa de incluir no calendário. Para uma
máxima eficiência, a maior parte do seu
tempo deve ser gasta em tarefas importantes
antes que se tornem urgentes. Considere o
que é apresentado nas outras caixas. Planeie
movê-los para a caixa 2. Designe e proteja o
tempo para as suas necessidades pessoais.
3. As tarefas do “quadrante sem importância/urgente” são delegadas a
outras pessoas. O terceiro quadrante é para aquelas tarefas que podem
ser delegadas, pois são menos importantes do que as outras, mas ainda
assim são urgentes. Deve acompanhar as tarefas delegadas por e-mail,
telefone ou em reunião para verificar o seu progresso. Tarefas urgentes,
mas não importantes, impedem-nos de alcançar os nossos objetivos.
4. As tarefas do "quadrante sem importância/não urgente" podem ser
eliminadas/excluídas. As atividades que pertencem a esse quadrante são
apenas uma distração, consumidoras de tempo, que não contribuem com
nenhum valor. Evite-as ou cancele-as! Estas atividades impedem-nos de
realizar as tarefas mais urgentes e importantes dos dois primeiros
quadrantes.

Simulação de entrevista de emprego

Resumo

Treinar para uma entrevista de emprego é muito importante para as pessoas
que precisam de aprender a falar livremente sobre si mesmas. Muitas vezes,
este método é utilizado para migrantes que se sentem inseguros a falar uma
língua estrangeira numa entrevista de emprego. Estas entrevistas são
situações sociais especiais com regras e padrões próprios. Como método, a
formação para uma entrevista de emprego acontece entre duas ou mais
pessoas que geralmente agem de forma diferente na sua vida quotidiana.
Ao representar esta situação, pode explorar-se como o empregador poderia
reagir e que perguntas podem ser feitas, o que permite ter uma ideia das
abordagens que provavelmente funcionarão e daquelas que podem ser
contraproducentes. É possível também ter uma noção do que as outras
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pessoas estarão a pensar e a sentir numa dada situação e como elas tendem
a agir.
Treinar para uma entrevista de emprego também cria experiência e
autoconfiança ao lidar com a situação e permite desenvolver reações rápidas
e instintivamente corretas a situações novas. Com este método, desenvolvese a capacidade de reagir com mais eficiência e a evitar erros.
Competências
abordadas

Auto-confiança
Comunicação
O método é para ser executado por duas pessoas ou para ser trabalho em
grupos:
1. O primeiro grupo fará de entrevistador: devem preparar uma oferta de
trabalho para um trabalho que gostassem. O segundo grupo é o interlocutor.
Devem criar um CV e uma carta de motivação para a oferta de trabalho.
2. Primeiro grupo: Tem toda a informação sobre um possível novo emprego.
Quer obter mais informação sobre ele. Prepare algumas perguntas que o
ajudarão a decidir para a entrevista de trabalho.
Segundo grupo: Imagine que receber um email do empregador. Ele/ela leram
o seu CV e carta de motivação e querem conhecê-lo melhor e convidam-no
para uma entrevista na sua empresa.

Execução
passo a passo

3. Imagine que está na situação de formação profissional. Uma das pessoas
do grupo será o entrevistador. O outro grupo fará de interlocutor.
4. Execute uma entrevista de emprego. Reaga de forma natural. Responda a
todas as questões que o entrevistador coloca.
5. Mude de papel: o entrevistador é agora o interlocutor e vice-versa. Repita
novamente o processo.
6. Discuta sobre o que foi aprendido
Quando terminar a formação, discuta o que foi aprendido e como foi a
experiência. O que sentiu? Foi mais fácil ser o entrevistador ou o interlocutor?
E porquê? O que é necessário fazer ou treinar ainda antes da entrevista real
acontecer?
Outras sugestões
Às vezes é mais fácil fazer uma filmagem/video da situação, pois é mais fácil
para o formando identificar as reações e comportamentos indesejáveis e
assim promover uma autoflexão.
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Método “Crescer”
O objetivo do método "Crescer" é criar um entendimento comum sobre a
ideia geral do que é o desenvolvimento pessoal em termos de finalidade,
riscos, recursos, alternativas etc. Existem duas abordagens para promover o
desenvolvimento pessoal:
1) Identificar as lacunas na situação atual e melhorá-las passo a passo. A
desvantagem da abordagem é que ela não protege contra eventos
inesperados e o desenvolvimento é amplamente influenciado pelo acaso.
Resumo

2) Definir uma meta clara de longo prazo e planear as próximas etapas.
Saber onde se deseja estar num determinado momento e saber organizar
um plano de desenvolvimento de acordo com essa visão, o que contribui
para um desenvolvimento com significado e reduz o impacto de fatores
externos.
3) As consultas desenrolam-se em 4 etapas:
1. Visão do futuro
2. Realidade
3. Obstáculos
4. O caminho a seguir
Organização/Planeamento

Competências
abordadas

Análise de riscos
Trabalho de equipa
Comunicação

Execução
passo a passo

1. Os participantes estão divididos em grupos de 4-6 pessoas
2. O formador apresenta o tópico da tarefa, por exemplo “encontre um
novo trabalho”
3. Acordar numa data para entrega do trabalho, como por exemplo - 1
de março do ano seguinte. Nota: a data deve estar longe o suficiente
para facilitar a deteção de mudanças efetivas, mas próxima o
suficiente para que não seja esquecida.
4. Os grupos imaginam qual seria a situação no dia 1 de março do ano
seguinte, explicando como esta meta é alcançada. Visualize o seu
plano criando uma pintura, escultura, performance ou colagem.
5. Os grupos apresentam a sua visão. Dependendo do formato da ação,
esta fase pode demorar entre 30 a 90 minutos.
6. Os participantes refletem sobre aquilo que é mais importante em cada
apresentação e procuram objetivos comuns.
7. Os participantes voltam para os seus grupos e debatem durante 15-30
minutos sobre a situação atual e as ações necessárias para atingir os
objetivos propostos. A ação deve ser registada numa folha A1 e/ou
com post-its.
8. Os grupos apresentam as suas reflexões aos colegas.
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9. Em conjunto devem decidir quais os próximos passos para
desenvolver um plano concreto de ação.

O círculo de resolução de problemas
Resumo

Competências
abordadas

Este método permite reunir ideias e sugestões de colegas sobre soluções
para problemas
Pensamento estratégico
Resolução de problemas
Competências de comunicação
Disponha cadeiras em dois círculos de forma a que estejam de frente um para
o outro. Caso o espaço não o permita, os participantes podem estar de pé.

Execução
passo a passo

1. No círculo interno estão os “clientes”, no outro estão os “consultores”
2. Os "clientes" pensam num problema/situação com o qual estejam a
lidar na sua vida.
3. Passado um minuto, apresentam a sua questão ao “consultor".
4. O "consultor" tem dois minutos para fazer perguntas esclarecedoras,
partilhar ideias e sugestões; os “clientes” anotam as ideias
apreendidas.
5. Ao sinal do formador, os "clientes" rodam no sentido horário para a
próxima cadeira e próximo "consultor". Repita a pergunta e ouça as
ideias e sugestões.
6. Repita esta ação mais uma vez (tempo total para cada passo: 3
minutos).
7. Os participantes mudam de papéis – os "consultores" tornam-se
"clientes" e os "clientes" "consultores".
8. O processo anterior é repetido até que os novos “clientes” oiçam 3
visões diferentes para o seu problema

Eficácia pessoal
Resumo
Competências
abordadas
Execução
passo a passo

O método ajuda a determinar o seu plano de efetividade pessoal, riscos
relacionados a ele e apoio necessário.
Pensamento estratégico
Autogestão
1. Defina os seus objetivos.
2. Determine que valores afetam o seu propósito.
3. Defina um plano para atingir o seu objetivo.
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4. Identifique quais os hábitos que podem ajudar e quais podem
interferir.
5. Determine que regime diário regrado pode aplicar para conseguir
avançar com o seu plano
6. Identifique o que poderia ser mais divertido para o plano e o que lhe
traria mais força e alegria.
7. Estabeleça um tempo limite para verificar se atingiu o seu objetivo ou
quão longe está de o atingir.

6 Passos

Resumo

Competências
abordadas

Execução
passo a passo

O método ajuda a ter noção da visão geral do objetivo e a visualizar como
este pode ser alcançado em 6 etapas, definindo qual a tarefa mais
importante em cada etapa.
Pensamento crítico
Pensamento estratégico
1. Defina os seus objetivos.
2. Coloque uma imagem grande e colorida do seu objetivo numa página
- "Como será a minha vida? Qual o meu objetivo?".
3. Divida 2 páginas em 6 quadrantes/eixos, numerando-os de forma
consecutiva.
4. Analise os 6 passos principais que deve tomar para atingir este
objetivo.
5. Identifique as principais tarefas em cada passo.
6. Visualize a tarefa mais importante de cada passo em cada quadrante.
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