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1. Enquadramento da Formação 

 

O presente manual de formação foi desenvolvido no âmbito do Projeto Work In 

Progress. Este projeto nacional, do Gabinete de Intervenção em Saúde (GIS) da APDES 

é co-financiado pela EEAGrants, e promovido pelo consórcio Fundação Calouste 

Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto, no âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s. 

Coordenado pela APDES, conta com 3 parceiros: a Universidade Oslo Metropolitan 

University (Noruega), a GAIURB – Urbanismo e Habitação, EM (Escola Oficina) e os 

Young Experts – Grupo informal de jovens em autonomia de vida. 

A finalidade do projeto Work In Progress é promover percursos sociais e 

profissionais de sucesso em jovens em acolhimento e ex-acolhidos. Desta forma, de um 

modo geral, pretende promover a autonomia e a resiliência de jovens em autonomia de 

vida, dando-lhes ferramentas e competências para se envolveram mais ativamente na 

sociedade civil e na definição dos seus projetos de vida mais ajustados e plausíveis. 

O seu público alvo são jovens em autonomia, ex-residentes em acolhimento com 

idades entre os 18 e os 29 anos, jovens que não se encontram em educação, formação 

ou emprego (NEET) com idades entre os 15 e 29 anos e profissionais na área do 

acolhimento.  

Para a prossecução deste projeto, e para a concretização do objetivo de 

promoção da integração no mercado de trabalho de jovens em autonomia de vida e 

jovens NEET, são propostas a realização de sessões de formação de gestão de vida e 

de carreira.  

O presente referencial e manual de formação sustenta a formação a ser 

ministrada neste âmbito, tendo sido desenvolvida pela equipa técnica do projeto, em 

consultoria com a Universidade Oslo Metropolitan e parceria com a Escola Oficina.  

 

1.1. Finalidades 

Este manual de formação visa proporcionar aos formadores/as do projeto a aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de atitudes que conduzam a desempenhos 

profissionais que: 

o Orientem os jovens na definição do seu projeto profissional e de vida individual. 

o Auxiliem os jovens em autonomia de vida e jovens NEET a transmitir as suas 

qualificações e competências de forma eficaz 

o Aumentem o conhecimento dos formandos sobre os mecanismos/ferramentas a 

utilizar na procura de emprego e/ou formação 
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o Promovam a capacitação económica e pessoal destes jovens de modo a 

promover a sua integração no mercado de trabalho 

o Facilitem a ligação ao mercado de trabalho no processo estandardizado de 

candidaturas a emprego 

o Promovam a aquisição de competências pessoais, sociais e laborais nos jovens 

em autonomia de vida e jovens NEET 

 

1.2. Destinatários 

 

Este manual de formação foi delineado para os/as formadores/as que, na sua 

atividade formativa, irão interagir com jovens em autonomia de vida e jovens NEET, no 

sentido de promover percursos sociais e profissionais de sucesso ao estimular 

competências, experiências e mecanismos de preparação e de vivência em autonomia 

de vida.  

Este manual tem a flexibilidade para ser usado em diversas formações, por 

profissionais na área da empregabilidade, tendo em vista a promoção da 

empregabilidade de jovens. 

 

1.3. Objetivos da Formação 

 

Este manual é um recurso educativo para formadores/as que desejem promover a 

empregabilidade e a aquisição de competências profissionais de jovens em autonomia 

de vida e jovens NEET. Estes são o alvo destas iniciativas de formação para a 

capacitação económica e pessoal de modo a promover a sua integração no mercado de 

trabalho.  

É esperado que ao longo da formação os jovens definam os seus objetivos profissionais 

e criem o seu projeto profissional individual. 

 

1.4. Elenco Modular 

A formação em gestão de vida e de carreira está estruturada da seguinte forma: 

Sessão de apresentação 

Módulo 1: Projeto vocacional/valores e interesses pessoais 

Módulo 2: Sistema educativo e tomada de decisão 

Módulo 3: As profissões 

Módulo 4: Recursos para a empregabilidade 

Módulo 5: Procura de emprego e/ou formação e documentos de suporte 
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Módulo 6: Recursos e estratégias para a procura de emprego e procedimentos de 

pesquisa 

Módulo 7: Comunicação e entrevista de emprego 

Módulo 8: Gestão de conflitos e motivação 

Módulo 9: Gestão de tempo e gestão financeira 

Avaliação e Encerramento 

 

No total, a formação é de 60 horas organizadas da seguinte forma: 

Estrutura programática geral Horas 

Sessão de apresentação 3h 

 

Módulo 1: Projeto vocacional/valores e interesses pessoais 

9h 

 

Módulo 2: Sistema educativo e tomada de decisão 

3h 

 

Módulo 3: As profissões 

3h 

 

Módulo 4: Recursos para a empregabilidade 

3h 

 

Módulo 5: Procura de emprego e/ou formação e documentos de suporte 

9h 

 

Módulo 6: Recursos e estratégias para a procura de emprego e procedimentos 

de pesquisa 

6h 

 

Módulo 7: Comunicação e entrevista de emprego 

9h 

 

Módulo 8: Gestão de conflitos e motivação 

3h 

 

Módulo 9: Gestão de tempo e gestão financeira 

9h 

 

Avaliação e Encerramento 

3h 
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De forma detalhada, a estrutura programática será a seguinte: 

Estrutura programática geral Horas 

Módulo 0: Apresentação 3h 

Sessão 1 – Apresentação da formação, dos formadores e formandos; Criação de identidade 

de grupo; Levantamento de necessidades 

 

 

Módulo 1: Projeto vocacional/valores e interesses pessoais 
9h 

Sessão 1 – Valores pessoais e Modelo de Intervenção para a construção de Projetos de Vida 

Sessão 2 – Estratégias de orientação vocacional 

Sessão 3 – Exploração do Perfil Vocacional Individual 

 

 

Módulo 2: Sistema educativo e tomada de decisão 
3h 

Sessão 1 – Sistema educativo 

Sessão 2 – Tomada de decisão: Análise SWOT 

 

 

Módulo 3: As profissões 
 

3h 

Sessão 1 – Análise dos grupos profissionais e articulação com ações de aproximação ao 

mercado de trabalho 

 

 

Módulo 4: Recursos para a empregabilidade 

 

3h 

Sessão 1 – Rede de apoio para jovens 

Sessão 2 – Plano de ação 

 

 

Módulo 5: Procura de emprego e/ou formação e documentos de suporte 

 

9h 

Sessão 1 – Curriculum Vitae (ECV) e o seu preenchimento 

Sessão 2 – Curriculum Vitae e o seu preenchimento (continuação) – diferentes modelos 

Sessão 3 - Europass Passaporte de Línguas (EPL), Europass Suplemento ao Certificado, 

Europass Suplemento ao Diploma e Europass Mobilidade  

 

 

Módulo 6: Recursos e estratégias para a procura de emprego e procedimentos 

de pesquisa 

 

6h 

Sessão 1 – Estratégias e procedimentos de pesquisa de emprego 

Sessão 2 – Estratégias para responder a anúncios de emprego 

 

 

Módulo 7: Comunicação e entrevista de emprego 

 

9h 

Sessão 1 – Questões da entrevista de emprego, Postura e vestuário  

Sessão 2 – Performance na entrevista de emprego: exercício prático, exercícios 

experienciais, role-play, filmagem 

Sessão 3: Visualização da entrevista de emprego por cada jovem 

 

 

Módulo 8: Gestão de conflitos  

 

3h 

Sessão 1 – Diagnóstico de conflitos; Conflitos: o que são, tipos de conflitos e como os gerir?  



                                                                                 

 
5 

 

Módulo 9: Gestão de tempo e gestão financeira 

 

9h 

Sessão 1 – Gestão de Tempo e organização do trabalho: diagnóstico; Gestão de Tempo: 

procedimentos a adotar para uma eficaz gestão de tempo 

Sessão 2 – Gestão financeira: o que é, instrumentos e mecanismos a adotar para uma boa 

gestão financeira 

Sessão 3 – Gestão de Tempo e Gestão Financeira Pessoal: repercussão prática 

 

 

 

Avaliação e Encerramento 
3h 

Sessão 1 – Avaliação da Formação e Formadores e Encerramento da Formação  

 

        Módulo 0 – Apresentação 

Tempo total // 3 horas 

Este módulo inicial compreende a apresentação do formador e formandos e do 

programa, bem como o levantamento de necessidades por parte dos jovens. 

 

 

 

 

 

Para iniciar a formação, propõe-se a realização de uma atividade de quebra-gelo e 

apresentação dos formandos, designada: 2 verdades e 1 mentira. Cada participante 

deverá dizer três afirmações sobre si, sendo duas verdadeiras e uma falsa. O/A 

formador/a deverá também participar no exercício de forma a potenciar o sentido de 

partilha.  

Atividade: 2 verdades e 1 mentira 

Objetivo: propiciar a apresentação dos jovens e quebrar o gelo entre todos 

Duração: 1 hora 

 

Após a realização desta atividade, sugere-se ainda a realização de uma atividade de 

criação de identidade de grupo, tal como “O Círculo”. Esta atividade foi retirada de “Step 

Up: Programa de Promoção de Autonomia para Jovens em Acolhimento – Guia para 

Profissionais” (Miharija, Bićanić, Brajković, Šimek, Vučer, Pimentel & Antão, 2020), no 

âmbito do Projeto Outogether, desenvolvido pela APDES em parceria com a PAJE, 

Sirius e Sapi, co-financiado pela Comissão Europeia, nomeadamente pelo Programa 

European Union’s Rights, Equality and Citizenship. 

Sessão 1: Apresentação da formação, dos formadores e formandos; Criação 

de identidade de grupo; Levantamento de necessidades 

Tempo total // 3 horas 
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Os/as participantes afastam as mesas e as cadeiras e formam um círculo. O/a 

formador/a irá ler algumas frases (presentes no Anexo I) e cada membro do grupo deve 

refletir sobre essas mesmas frases e perceber se concordam e se a afirmação se aplica 

à sua situação. Se SIM, as pessoas devem dar um passo em frente, para o interior do 

círculo. Se NÃO, as pessoas ficam na mesma posição. Após cada frase, os/as 

participantes voltam à sua posição inicial e o exercício repete-se.  

SIM = passo em frente. NÃO = permanecer no lugar.  

Nota: mesmo que concordem com as frases ditas pelo/a formador/a, as pessoas não 

são obrigadas a dar um passo em frente se não se sentirem preparadas para tal. As 

pessoas que dão passos em frente não devem pressionar os/as colegas a fazer o 

mesmo. Este exercício é útil para os membros do grupo se conhecerem mais 

aprofundadamente, mas não deve ser um fator de stress ou desconforto.  

 

Após o exercício, o grupo deverá discutir os principais resultados:  

 Qual foi o objetivo do exercício? Com que opinião ficaram os/as participantes?  

 Quais as principais emoções sentidas? Qual é a sensação de dar/não dar passo 

em frente? É difícil dar passo em frente?  

 Houve alguma frase que os surpreendeu? Qual a principal conclusão?  

 

 

Atividade: O Círculo  

Objetivo: Criação de identidade de grupo 

Duração: 1 hora 

Materiais: Material de apoio à atividade (Anexo I) 

  

Posteriormente, sugere-se a realização de um exercício de brainstorming para 

consciencializar os jovens para a importância do trabalho, aumentando a sua motivação 

(Anexo II).  

Módulo 1: Projeto vocacional /valores e interesses pessoais 

Tempo total // 9 horas 

Este módulo compreende três sessões para exploração do projeto vocacional e 

interesses pessoais de cada jovem. Na primeira sessão é realizado um exercício prático 

para explorar os valores pessoais do jovem, aplicando-se ainda o modelo de intervenção 

para a construção de projetos de vida, de forma a compreender a fase do projeto de 

vida em que o jovem se encontra. A segunda sessão explora uma série de estratégias 
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para a orientação vocacional dos jovens, propondo a realização de exercícios de 

autoconhecimento e a terceira sessão explora o perfil vocacional individual. 

 

 

 

1. Valores Pessoais 

 

Atividade Valores Pessoais 

Objetivos: Definir para cada jovem o conjunto de valores pessoais que o define, bem 

como valores aplicados ao aprender e ao trabalho através da realização de dilemas  

Duração: 30 minutos  

Materiais: 

 Ficha de Atividade (Anexo III)  

 

Para esta atividade, realiza-se a definição de valor: “aquilo que te faz sentir 

realizado” e de valores vocacionais – valores aplicados ao aprender e ao trabalho – “o 

que é que o aprender e o trabalho têm de ser para me sentir valorizado?” 

 

Da listagem de valores que lhes é apresentada, os participantes devem escolher os 5 

mais importantes para eles e em seguida classificá-los por ordem de importância. Em 

seguida são apresentados vários dilemas relacionados com escolhas profissionais ou 

vocacionais, em que os jovens devem tentar tomar uma decisão. Cada dilema deverá 

ser discutido em grande grupo. No final da análise dos dilemas, cada jovem deverá rever 

a sua listagem de valores vocacionais e poderá alterar as suas escolhas e atribuir-lhes 

diferentes importâncias. 

  

2. Modelo de Intervenção para a construção de Projetos de Vida 

Para a concretização deste módulo e, de um modo geral, da formação, há que 

compreender qual a fase do projeto de vida em que cada jovem se encontra. Isto porque 

se sabe, que, apesar da mesma idade, os jovens se situam em diferentes fases do 

processo de construção do seu projeto de vida. Para tal, podemos seguir o modelo de 

intervenção para a construção de projetos de vida, desenvolvido pelo Programa 

Escolhas - Recolhas, no âmbito do projeto Orienta.te SDR (2008), coordenado pela 

TESE – Associação para o Desenvolvimento.  

Sessão 1: Valores pessoais e Modelo de Intervenção para a Construção de 

Projetos de Vida 

Tempo total // 4 horas 
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Para identificar as fases do processo em que o jovem se encontra, pode-se 

seguir o Modelo Transteórico de Prochaska & DiClemente (1992) sobre o processo de 

mudança. O Modelo de Prochaska & DiClemente refere que o processo de mudança 

implica vários estádios, propondo estratégias de intervenção específicas para cada um, 

de forma a potencializar a mudança. Este é amplamente usado no tratamento de 

comportamentos aditivos/dependências, sendo adaptável a diferentes situações. No 

caso concreto, pode ser adaptado ao processo de construção de projetos de vida por 

existir um paralelo entre os estádios descritos por este modelo e as fases em que os 

jovens se encontram no projeto de vida (Programa Escolhas, s.d.).  

A intervenção tem como objetivo a otimização dos recursos internos e externos 

do jovem e o desenvolvimento das competências necessárias para autonomização e 

capacitação do indivíduo.  

O modelo integra seis fases que diferenciam os jovens consoante a fase que 

estão no processo de construção de um projeto de vida, sendo a sequência das 

diferentes fases variável, consoante o ritmo e o desenvolvimento individual de cada 

jovem. As fases são as seguintes: 

 Pré-Consciencialização 

 Consciencialização 

 Plano de ação 

 Ação 

 Avaliação 

 Autonomia 

Convém reforçar a não linearidade deste modelo. Os jovens que iniciam o processo 

de construção de projetos de vida podem encontrar-se em fases distintas (por exemplo, 

iniciar o processo na fase da Ação). Trata-se de um processo dinâmico, em que existem 

transições entre fases, em diferentes sentidos. Por exemplo, o jovem que iniciou o 

processo na fase da Ação (ex: visitando um local do seu interesse) pode transitar para 

uma fase de Consciencialização, para redefinir as suas áreas de interesse. 

Estabelecer um projeto de orientação vocacional é, acima de tudo, estabelecer um plano 

de ação. Esse projeto irá ajudar-te a decidires o que queres fazer no teu futuro.  

 

a) Fase da Pré-Consciencialização 

Nesta fase, existe resistência em reconhecer a necessidade de mudança e em 

identificar ações que possam alterar a situação atual. Assim, o indivíduo não apresenta 

ambições/expectativas, não reconhecendo a necessidade de se esforçar. Nesta fase o 

jovem não se envolve no processo, possuindo um baixo nível de autoconhecimento.  



                                                                                 

 
9 

 Face aos jovens que se encontrem nesta fase, é necessário que desenvolvem 

as competências de tomada de consciência, expressão emocional, análise de contexto 

e abertura à mudança. Para tal, podem ser empregues diversas atividades. No Anexo 

IV, é apresentada a ficha de atividade sonhos que pode ser utilizada nesta fase. 

 

Atividade Sonhos 

Objetivos: projetar para o futuro; Reforçar as expetativas positivas; Mobilizar para a 

ação.  

Duração: 30 minutos  

Materiais: 

 Figura ilustrativa do sonho, com espaço para preenchimento  

 Esferográfica e canetas  

 

Pedir aos jovens para assinalarem na figura os seus maiores sonhos. Promover a 

reflexão em torno da importância, dos ganhos, obstáculos e soluções, assim como as 

ações que consideram necessárias para a obtenção desse sonho.  

 

b) Fase da Consciencialização 

Nesta fase, o jovem já reconhece a necessidade de mudar a situação atual em que se 

encontra, ainda que não consiga definir um plano de ação para tal. O jovem começa a 

refletir sobre o seu projeto de vida, expressando expectativas por vezes irrealistas. A 

intervenção passa pelo desenvolvimento de competências de tomada de consciência, 

expressão emocional, análise de contexto, auto reavaliação do “self”/eu, motivação e 

autodeterminação.  

 

Atividade Modelos de Atuação (Anexo V) 

Objetivos: Mobilizar para a ação; Promover a consciencialização de valores; Promover 

a definição de objetivos; Facilitar a identificação de modelos pessoais positivos; 

Promover a elevação de expetativas 

Duração: 1 hora  

Materiais: 

 Folhas Brancas 

 Esferográfica 

 Ficha de Atividade (Anexo V) 

 

De forma ordenada, dar aos jovens um cartão de cada vez, a fim de promover a 

reflexão relativamente à questão que consta no respetivo cartão. Pedir aos jovens para 
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registarem sucintamente, numa folha, as reflexões mais significativas e os 

compromissos a que se propõem. 

 

c) Fase do Plano de Ação 

Na fase do plano de ação, o jovem já identifica e reconhece as etapas necessárias para 

cumprir os seus objetivos e os recursos externos e internos que necessita para tal. O 

jovem identifica também soluções e recursos alternativos para desenvolver cada etapa. 

 Quando o jovem se encontra nesta fase, pretende-se que ele passe à fase 

seguinte e se auto responsabilize, se reavalie e ganhe motivação. Propõe-se a 

realização da atividade Plano de Ação (Catalão & Penim, 2010) (Anexo VI).  

 

Atividade: Plano de ação (Catalão & Penim, 2010) 

Objetivos: Promover a definição de objetivos; mobilizar para a ação, facilitar a reflexão 

sobre vantagens, obstáculos e soluções; promover a autorresponsabilização 

Duração: 1 hora 

Materiais: 

 Esferográfica  

o Ficha de Atividade (Anexo VI) 

 

d) Fase da Ação 

Na ação, o jovem mobiliza os recursos que necessita para implementar o seu plano de 

ação, iniciando um processo de mudança efetiva.  

A intervenção pretende desenvolver a autodeterminação do jovem, mobilizar recursos, 

potenciar a resiliência e aumentar a motivação. Sugere-se a realização da atividade 

“Imagens facilitadoras da expressão emocional” (Anexo VII).  

 

 

 

Atividade Imagens facilitadoras da expressão emocional (Luft & Ingham, 1955) 

Objetivos: Tomada de consciência de emoções; Facilitação da expressão dos estados 

emocionais; Identificação de bloqueios e receios; Autoavaliação das emoções sobre o 

estado atual; Autoavaliação das emoções relativas a projetos futuros; Projeção de 

estados emocionais desejados.  

Duração: 30 minutos  

Materiais: Ficha de atividade (Anexo VII) 
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Ao mostrar as imagens, questiona-se o jovem para associar uma das imagens ao seu 

sentimento atual e face ao futuro, de forma a promover a reflexão em torno das emoções 

emergentes, da necessidade de mudança ou de reforço dos estados emotivos e, no 

caso de necessidade de mudança, promover a identificação das ações necessárias para 

a sua concretização. 

 

e) Fase da Avaliação 

Tal como o próprio nome indica, esta fase caracteriza-se pela realização de um balanço 

da ação planeada e executada, avaliando o impacto e as decisões tomadas. Esta 

pressupõe um maior autoconhecimento. Nesta fase, pretende-se desenvolver a 

autodeterminação, a reavaliação do eu, a tomada de consciência do jovem e a análise 

de contexto.  

 

Atividade Imagens facilitadoras de auto-representação simbólica (Anexo VIII) 

 

Objetivos: Promover a autoavaliação; Análise do papel num contexto específico; Análise 

de emoções; Promover a autoconfiança.  

Duração: 30 minutos 

Materiais:  

o Ficha de Atividade (Anexo VIII) 

o Esferográfica, canetas e folhas de papel 

 

Apresentar a ilustração como representativa da situação que está a ser trabalhada, e 

explorar a importância que todas as peças têm para o todo. 

Estas simbologias servem para reforçar a importância do papel individual em contextos 

de grupo (familiar, escolar, profissional, social). 

 

f) Fase da Autonomia 

Por fim, na fase da autonomia o jovem tem já capacidade de desenvolver o processo 

de construção de vida de forma autónoma, podendo tomar decisões, definir estratégias 

e a sua concretização, focando-se já na solução e não no problema. Alcançando esta 

fase, o jovem possui capacidade de reavaliar os seus objetivos pessoais e adequar os 

seus planos à ação. 

 

 Sessão 2: Estratégias de orientação vocacional 

Tempo total // 2 horas 
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3. Estratégias de orientação vocacional 

Escolher uma profissão é, acima de tudo, um trabalho de autoconhecimento e de 

conhecimento sobre diferentes trabalhos. É um processo de profundo questionamento 

e de pesquisa de informação em diferentes áreas, de forma a criar uma correspondência 

entre os interesses e preferências do jovem e os conteúdos e requisitos do trabalho. 

Para a construção do projeto de orientação vocacional, é importante prestar atenção 

nos seguintes pontos: 

o Autoconhecimento: hobbies, personalidade (valores e interesses pessoais), 

duração desejada do estudo, tipo de estudo correspondente à personalidade 

(ensino superior, tecnológico, intercâmbio…) 

o Análise das competências/aptidões: preferências profissionais, competências, 

análise dos resultados escolares 

o Análise das possíveis profissões: caminhos a serem seguidos, duração da 

formação, instituições de ensino superior, desenvolvimento profissional, salário, 

evolução 

o Análise da viabilidade do projeto: adequação entre o projeto e as competências 

pessoais, limites do projeto, dificuldades de admissão na universidade, eventual 

mudança. 

 

Propõe-se a realização de um exercício de reflexão por cada jovem sobre os pontos 

acima referidos. Em contexto de sessão, propomos a realização da atividade de 

autoconhecimento e análise das competências/aptidões (Anexo IX), deixando as 

restantes para serem desenvolvidas por cada jovem individualmente em casa.  

 

Atividade de autoconhecimento e de análise de competências  

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes de identificarem 2 

interesses pessoais e 3 das suas principais competências pessoais, úteis no mercado 

laboral.  

Duração: 1h30 

Materiais: Ficha de atividade (Anexo IX) e canetas 

 

 

 

 

Para guiar o jovem no futuro profissional, é importante recolher o máximo de informação 

relevante com ele, adotando sempre uma postura ética, isenta de estereótipos 

Sessão 3: Exploração do Perfil Vocacional Individual 

Tempo total // 3 horas 
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(European Union of Supported Employment, 2010). Para tal, propõe-se o preenchimento 

das seguintes tabelas, retiradas do European Union of Supported Employment Toolkit 

for Diversity (2010) com informação sobre a história laboral, educacional, 

formação/cursos, interesses/atividades favoritas, preferências de trabalho e 

competências pessoais (Anexo X).  

 

Atividade: Exploração de Perfil Vocacional Individual (European Union of Supported 

Employment, 2010) 

Objetivo: Elaboração do Perfil Vocacional de cada jovem 

Duração: 2h30  

Materiais: Ficha de atividade (Anexo X) e canetas 

 

Para sintetizar o módulo, propõe-se a apresentação de uma factsheet sobre dicas para 

pensar no futuro (Anexo XI) 

Módulo 2: Sistema educativo e tomada de decisão 

Tempo total // 3 horas 

Este módulo abarca a compreensão do sistema educativo português, refletindo sobre a 

tomada de decisão que desde cedo é requerida aos jovens. Encontra-se dividido em 

dois tópicos: a explicação do sistema educativo português e uma reflexão em torno da 

tomada de decisão exigida, recorrendo a uma análise SWOT, para auxiliar essa tomada 

de decisão.  

1. Sistema educativo 

 

O Sistema Educativo Português está dividido em 5 ciclos de estudo, essencialmente 

sequenciais.  

1. Ensino Pré-Escolar 

O primeiro ciclo inicia-se na Educação Pré-escolar, com um ciclo de frequência opcional 

dos 3 aos 6 anos de idade.  

 

2. Ensino Básico 

O Ensino Básico compreende três ciclos sequenciais: 

o O 1.º ciclo de 4 anos que engloba o 1º ao 4º ano (idade esperada de frequência, 

dos 6 aos 10 anos de idade); 

o O 2.º ciclo de 2 anos  constituído pelo 5º e 6º ano (idade esperada de frequência, 

dos 10 anos aos 12 anos de idade); 
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o O 3.º ciclo com uma duração de 3 anos que abrange o 7º ao 9º ano (idade 

esperada de frequência, dos 12 anos aos 15 anos de idade). 

Este Ensino Básico pode ainda ser realizado através de Cursos de Educação e 

Formação (CEF), pelo Ensino Articulado (especialmente desenhado para estudantes 

que desejam conciliar o estudo musical com o estudo regular) ou ainda por programas 

que permitem a obtenção destes graus para pessoas que não conseguiram obter esta 

escolaridade no seu tempo, nomeadamente pelo Programa Integrado de Educação e 

Formação (PIEF) e pelos Percursos Curriculares Alternativos (PCA). 

 

3. Ensino Secundário 

Segue-se o Ensino Secundário, que corresponde a um ciclo de três anos, (idade 

esperada de frequência, dos 15 aos 18 anos de idade) e que inclui sete tipos de cursos: 

 

o Cursos Científico-Humanísticos 

o Cursos Tecnológicos 

o CEF – Cursos de Educação e Formação 

o Cursos Profissionais 

o Cursos de Aprendizagem 

o Cursos do Ensino Artístico Especializado 

o Cursos das Escolas de Hotelaria e Turismo 

 

4. Ensino Pós-Secundário Não Superior 

Existem ainda cursos para quem já obteve o ensino secundário e não pretende 

endereçar no ensino superior, em duas modalidades: os Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET) e os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). 

 

5. Ensino Superior 

O Ensino Superior está estruturado de acordo com os princípios de Bolonha e é 

direcionado aos alunos que completaram com sucesso o Ensino Secundário ou que 

possuem uma qualificação legalmente equivalente. Este compreende os programas de  

de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. 

 

2. Tomada de decisão: Análise SWOT 

Desde cedo é pedido ao jovem que tome decisões, seja na escolha da área que vai 

seguir, seja mais tarde no curso em que quer entrar para atingir a derradeira escolha: a 

profissão. Para tal, cada jovem tem de refletir sobre si e sobre as suas competências, 
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ponderando sobre vantagens, desvantagens e potenciais consequências das suas 

decisões. Ora, tal pode ser realizado por via de uma análise SWOT.  

A análise SWOT é uma ferramenta que auxilia a reflexão, podendo ser aplicada 

na vertente pessoal para desenvolveres um currículo mais completo, realista e objetivo. 

Alguns autores atribuem a sua origem a Albert Humphney (1960), contudo a sua origem 

ainda permanece em discussão. Originalmente desenvolvida para o mundo dos 

negócios, hoje em dia é usada em várias dimensões, seja por empresas, ONG’s, 

académicos e investigadores.  

Usada no contexto pessoal, a análise SWOT ajuda a desenvolver a carreira do 

jovem de forma a poder tirar o máximo de vantagem dos seus talentos, capacidades e 

oportunidades (Tools, 2012).  

O termo inglês SWOT representa as iniciais das palavras Strenghts (forças), 

Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A ideia 

central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades 

e as ameaças da pessoa ou da organização (idem).  

 

Hoje em dia, estão já elencadas uma série de vantagens para as pessoas que 

desenvolvem uma análise SWOT, tais como: (INTEC, s.d.) 

 Ao realizar uma análise SWOT, a pessoa adquire maior consciência das suas 

capacidades e fraquezas, podendo assim orientar o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional para rentabilizar os seus talentos e trabalhar o que está a 

comprometer o seu desempenho. 

 A análise SWOT abre horizontes ao levar as pessoas a ponderarem outras áreas 

em que podem aplicar as suas competências.  

 A análise SWOT ajuda a pessoa a expor melhor numa entrevista, num currículo 

ou numa carta de motivação as suas capacidades e as suas ambições. 

 

A análise é dividida em duas partes: 

a) Aspetos individuais: Forças e Fraquezas – podem ser controlados 

b) Aspetos ambientais: Oportunidades e ameaças – podem ser contornados 

 

Para uma tomada de decisão mais informada, solicita-se ao jovem a realização da 

atividade de análise SWOT (Anexo XII).  

Atividade: Análise SWOT (INTEC, s.d.; Addams & Allfred, 2013) 

Objetivo: No final da atividade, os jovens deverão ser capazes de identificar as suas 

forças e fraquezas, e as oportunidades e ameaças que podem surgir.  

Duração: 1 h30 
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Materiais: Ficha de atividade Modelo SWOT, canetas.  

Módulo 3: As profissões 

Tempo total // 3 horas 

Este módulo compreende uma sessão para análise das profissões existentes em 

Portugal, de acordo com a Classificação portuguesa das Profissões, com o objetivo de 

aumentar o conhecimento dos jovens sobre as profissões existentes.  

 

 

 

 

 

Atividade: Reflexão sobre profissões 

Objetivo: No final da atividade, os jovens deverão ser capazes de identificar em cinco 

profissões que gostariam de ter, as suas principais atividades, pontos fortes e fracos 

Duração: 30 minutos 

Materiais: Ficha de atividade Anexo XIII, canetas 

 

Uma profissão corresponde ao conjunto de postos de trabalho cujas principais 

tarefas e funções detêm um elevado grau de afinidade e pressupõe conhecimentos 

semelhantes (INE, I.P. 2011).  

Para cada profissão, são definidas um conjunto de competências, ou seja, a capacidade 

para executar as tarefas e funções inerentes a um dado posto de trabalho. São definidos 

4 níveis de competências consoante a escolarização da pessoa (INE, I.P. 2011) 

 

Os quatro níveis da CITP/ISCO/2008 podem ser relacionados com os dez Grandes 

Grupos da estrutura desta classificação, como se pode ver abaixo. 

Sessão 1: Análise dos grupos profissionais e articulação com ações de 

aproximação ao mercado de trabalho 

Tempo total // 3 horas 
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1. Análise detalhada de cada grupo de profissões 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (2011), a Classificação 

Portuguesa das Profissões é a seguinte: 

1.1. Profissionais das forças armadas (Grupo 0) 

Nesta categoria existem 3 subtipos de profissionais: 

 Oficiais das Forças Armadas 

 Sargentos das Forças Armadas 

 Outro Pessoal das Forças Armadas 

 

1.2. Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes 

diretores e gestores executivos 

Esta categoria reparte-se em 4 subtipos: 

 Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes 

superiores da Administração Pública, de organizações especializadas, diretores 

e gestores de empresas  

 Diretores de serviços administrativos e comerciais  

 Diretores de produção e de serviços especializados  

 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços 

 

1.3. Especialistas das atividades intelectuais e científicas 

A atividade de especialistas das atividades intelectuais e científicas compreende 6 

profissionais: 

 Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins  

 Profissionais de saúde  

 Professores  
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 Especialistas em finanças, contabilidade, organização administrativa, relações 

públicas e comerciais  

 Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC)  

 Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 

 

1.4. Técnicos e profissões de nível intermédio 

Estas profissões de nível intermédio subdividem-se em 5 categorias: 

 Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio  

  Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde  

 Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, administrativa e dos negócios  

 Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais, desportivos, 

culturais e similares  

 Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 

 

1.5. Pessoal administrativo 

Na categoria de pessoal administrativo, englobam-se 4 subcategorias: 

 Empregados de escritório, secretários em geral e operadores de processamento 

de dados  

 Pessoal de apoio direto a clientes  

 Operadores de dados, de contabilidade, estatística, de serviços financeiros e 

relacionados com o registo   

 Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 

 

1.6. Trabalhadores dos serviços Pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores 

Nesta categoria, cabem 4 grupos: 

 Trabalhadores dos serviços pessoais 

 Vendedores 

 Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 

 Pessoal dos serviços de proteção e segurança 

 

1.7. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da 

floresta 

A categoria agrícola compreende 3 especificidades:  
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 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e produção animal, 

orientados para o mercado 

 Trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o mercado 

 Agricultores, criadores de animais, pescadores, caçadores e coletores, de 

subsistência 

 

1.8. Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 

Os trabalhadores industriais e de construção e artífices subdividem-se em 5: 

 Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista 

 Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares 

 Trabalhadores qualificados da impressão, do fabrico de instrumentos de 

precisão, joalheiros, artesãos e similares 

 Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 

 Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e outras 

indústrias e artesanato 

 

1.9. Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 

Relativamente aos operadores de instalações e máquinas, existem 3 subcategorias: 

 Operadores de instalações fixas e máquinas 

 Trabalhadores da montagem 

 Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 

 

1.10. Trabalhadores não qualificados 

Os trabalhadores não qualificados compreendem 5 subtipos: 

 Trabalhadores de limpeza 

 Trabalhadores não qualificados da agricultura, produção animal, pesca e floresta 

 Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria 

transformadora e transportes 

 Assistentes na preparação de refeições 

 Vendedores ambulantes (exceto de alimentos) e prestadores de serviços na rua 

 Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 

 

Atividade: O que eu vejo em mim e os que outros vêm em mim 

Objetivo: Potenciar novas reflexões laborais sobre os jovens 

Duração: 1 hora 

Materiais: Ficha de Atividade Anexo XIV 
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Deve ser feito um painel com os nomes de todos os participantes. Para cada colega da 

formação, cada jovem deverá indicar a profissão que acha que se adequa ao seu perfil, 

no espaço correspondente do painel.  

 

Atividade: Auscultação das motivações e expectativas dos jovens relativamente 

às ações de aproximação ao mercado de trabalho 

Duração: 1 hora 

Nesta sessão, devem ser explicadas aos jovens as oportunidades existentes no âmbito 

das ações de aproximação ao mercado de trabalho do projeto Work In Progress, de 

forma a poder corresponder uma atividade a cada jovem. 

Módulo 4: Recursos para a empregabilidade 

Tempo total // 3 horas 

Este módulo compreende duas sessões para análise dos recursos para a 

empregabilidade existentes, através da análise da rede de apoio e do estabelecimento 

de um plano de ação. 

 

 

 

 

Para auxiliar o jovem na procura de emprego, este pode socorrer-se de vários serviços, 

tais como IEFP, Centro de Emprego do Porto, de Gaia, cidade das Profissões e Pontes 

para a Empregabilidade. Sugere-se a distribuição de um flyer a cada jovem com os 

contactos dos serviços indicados (Anexo XV).  

 

 

Para além da rede de apoio ligada às questões do emprego, é importante que cada 

jovem constitua a sua própria rede de apoio, podendo esta ser obtida através de uma 

atividade de auscultação com os jovens (Anexo XVI), retirada de “Cábula para ser feliz 

todos os dias” (Pimentel & Antão, 2019), no âmbito do Projeto Outogether, desenvolvido 

pela APDES em parceria com a PAJE, Sirius e Sapi, co-financiado pela Comissão 

Europeia, nomeadamente pelo Programa European Union’s Rights, Equality and 

Citizenship. 

 

Atividade: A minha rede de apoio 

Objetivo: Aferição e compreensão por cada jovem da sua rede de apoio 

Duração: 1 hora 

Sessão 1: Rede de apoio para jovens 

Tempo total // 1h30 
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Materiais: Ficha de atividade (Anexo XVI), caneta e lápis 

 

 

 

 

Depois de definido o perfil vocacional de cada jovem, há que perceber o tipo de apoio 

que cada um necessita de forma a facilitar a transição do jovem para um trabalho. Pode 

ser necessário aumentar a qualificação escolar ou fomentar as suas competências 

sociais. Para tal, deve ser definido com cada jovem um plano de ação com os objetivos 

a alcançar para obter o trabalho/formação desejada. Para cada objetivo, propõe-se o 

preenchimento do plano de ação, retirado do European Union of Supported Employment 

Toolkit for Diversity (2010) (Anexo XVII). Deve-se preencher o que é que o jovem quer 

alcançar (acabar o 12º ano, experimentar vários trabalhos), como o vai fazer (identificar 

diferentes tipos de trabalho que me identifico), quem será responsável (jovem, 

formador), quando irá acontecer e escrever os resultados alcançados (European Union 

of Supported Employment, 2010). 

 

Atividade: Plano de ação (European Union of Supported Employment, 2010). 

Objetivo: Facilitar a transição de cada jovem para um trabalho, através da definição de 

um plano de ação 

Duração: 1h30 

Materiais: Ficha de Atividade (Anexo XVII), caneta e lápis 

 

Este plano de ação deve ser revisto, devendo ser estabelecida uma data para tal. Esta 

revisão é crucial para monitorizar o processo, podendo ser estabelecida uma data 

próxima à conclusão da formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 2: Estabelecimento de plano de ação 

Tempo total // 1h30 
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Módulo 5: Procura de emprego e/ou formação e documentos de 

suporte 

Tempo total // 9 horas 

Este módulo está dividido em 3 sessões para a análise dos mecanismos de procura de 

emprego ou formação e explicação dos documentos que apoiam esta mesma procura.  

A primeira sessão foca-se na análise e exploração do Europass Curriculum Vitae (ECV), 

indispensável para a procura de emprego e formação, culminando no preenchimento do 

ECV de cada jovem da formação. A segunda sessão explora o preenchimento de outros 

modelos de CV, atualmente utilizados por serem mais dinâmicos e visuais. A terceira 

sessão analisa outros instrumentos, úteis para os jovens que procuram 

trabalho/formação: Europass Passaporte de Línguas, Europass Suplemento ao 

Certificado, Europass Suplemento ao Diploma e Europass Mobilidade (EM).  

 

 

 

 

Na procura de emprego/formação, a rede de apoio de cada jovem (analisada no módulo 

4) é essencial, devendo cada jovem fazer uso das redes de empregabilidade disponíveis 

como forma de encontrar emprego (Ver anexo XV). 

Para procurar emprego/formação, é essencial construir um Curriculum Vitae, com o 

intuito do formador/empregador conseguir identificar, num só documento, as 

competências pessoais, sociais, profissionais do jovem e o seu histórico académico e 

laboral. Uma vez que nesta altura, já foi preenchido o perfil vocacional de cada jovem, 

torna-se mais fácil o preenchimento do CV.  

Atualmente, um dos modelos de Curriculum Vitae mais utilizados e reconhecidos na 

Europa é o Europass. O Europass pretende “alcançar a transparência das qualificações 

e competências, através da criação de um dossier pessoal e coordenado de 

documentos, designado «Europass», que os cidadãos podem utilizar numa base 

voluntária para melhor comunicarem e apresentarem as suas qualificações e 

competências em toda a Europa” (Decisão nº 2241/2004/CE). 

 

Para além do CV, outros documentos podem ser úteis na procura de emprego ou 

formação, tais como: Passaporte de Línguas (PL), Mobilidade, Suplemento ao 

Certificado e Suplemento ao Diploma. Apenas o CV e o PL podem ser preenchidos pelo 

cidadão, sendo os restantes preenchidos pelas entidades. Todos estes documentos, 

constituem o Kit Europass que tem como objetivos: 

Sessão 1: Europass Curriculum Vitae (ECV) e preenchimento 

Tempo total // 3 horas 
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 Ajudar os cidadãos a transmitir as suas qualificações e competências de uma 

forma eficaz;  

 Disponibilizar uma ferramenta útil em situação de auto- formação ou de formação 

em sala;  

 Apoiar as pessoas com diferentes formações e experiências na procura de 

oportunidades de aprendizagem e de emprego em toda a Europa;  

 Facilitar a ligação ao mercado de trabalho nos processos estandardizados de 

candidaturas a emprego, através de um aumento de utilizadores do Europass 

Curriculum Vitae e do Europass Passaporte de Línguas (INTEC, s.d.).  

1. Europass Curriculum Vitae (ECV) 

 

O Europass CV permite apresentar as competências e qualificações de forma clara 

e ao qual se poderão juntar posteriormente outros documentos Europass.  

A palavra currículo, abreviada para CV, é um termo oriundo do latim e significa 

trajetória de vida. Este documento deverá relatar o percurso educacional e profissional 

do jovem, bem como as suas aptidões e competências pessoais.  

Existem 3 formas de preenchimento do ECV: 

 Preenchimento online: Com opção de criar na hora o ECV, os cidadãos poderão 

preenchê-lo via online, seguindo as instruções e os exemplos fornecidos em 

linha. O ECV preenchido é enviado posteriormente, por via eletrónica (por 

descarga ou por correio eletrónico). 

 Preenchimento por Upload: Os cidadãos poderão ainda preencher o seu ECV 

através do upload do documento Word, em modelo não preenchido, com 

instruções de preenchimento e exemplos, para criação do ECV no próprio 

computador. 

 Atualização do Europass CV: caso os utilizadores possuam já um ECV em 

formato Europass XML / Adobe® PDF + Europass XML, poderão carregá-lo e 

atualizar os seus dados, automaticamente inseridos no sistema (INTEC, s.d.). 

Nesta fase, propõe-se a distribuição de uma factsheet aos jovens para auxiliar na 

construção de um CV (Anexo XVIII).  

 

O CV deve ser construído em função da vaga a que o jovem se candidata. Por isso é 

importante que ele procure ler o anúncio atentamente e identificar o que é que a 

empresa procura, procurando corresponder às suas competências.  

O CV não deve ter mais do que duas páginas, sob pena de ser demasiado exaustivo 

(European Union of Supported Employment, 2014) 
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1.1. Preenchimento do Europass Curriculum Vitae 

Para preencher o ECV, são vários os passos que o jovem deve dar. Para facilitar a 

explicação, propõe-se a distribuição e explicação de material de apoio ao preenchimento 

do ECV (Anexo XIX).  

Atividade: Preenchimento do Europass Curriculum Vitae 

No final desta sessão, é proposta a realização de uma atividade prática de 

preenchimento do Europass Curriculum Vitae, por cada formando. 

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes de preencher o seu 

próprio CV, sem ajuda do formador. 

Duração: 1h30 

Materiais: Computador, Internet 

 

 

 

 

 

2. Curriculum Vitae 

Hoje em dia, são várias as plataformas que permitem criar Curriculum Vitaes. Nesta 

formação, propomos a exploração de três: Live Career, Canva e Microsoft Word. 

2.1. Live Career 

O Live Career é uma plataforma digital que permite ao jovem criar o seu CV, acessível 

através do site https://www.livecareer.pt/. Para tal, terá de criar uma conta, indicando o 

seu email e uma palavra passe.  

Inicialmente, terá de escolher um modelo para o seu CV, de entre os muitos possíveis. 

Posteriormente, inicia o preenchimento pelo cabeçalho com a descrição das suas 

informações pessoais (nome, morada, contacto e e-mail).  

O símbolo indica sugestões para o preenchimento do CV. Já o símbolo  

permite ir visualizando o CV.  

 

O segundo ponto solicita a experiência profissional do jovem, devendo, tal como já foi 

explicado no ECV, começar pelo emprego mais recente, indicando o título do cargo, o 

empregador, a localidade e a data, explicando as tarefas desempenhadas. Aqui é 

possível selecionar uma das várias tarefas que são apresentadas num quadro (ex: 

organizou cursos e eventos temáticos, realizou apresentações, etc), sob a forma de lista. 

 

Sessão 2: Curriculum Vitae e o seu preenchimento (continuação) – diferentes 

modelos 

Tempo total // 3 horas 

https://www.livecareer.pt/
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Avançando para a secção da educação, é importante ler a descrição do emprego 

para descobrir que diplomas ou certificações são necessários. Se o jovem possui 

diploma do ensino superior, não precisa de incluir o diploma do ensino secundário no 

seu currículo. 

Tal como na experiência profissional, deve-se começar pelo diploma mais recente. Aqui 

deve-se indicar os estabelecimentos de ensino frequentados, bem como cursos 

profissionais ou ações de formação (ainda que não concluídos).  

 

O ponto 4 solicita uma análise das competências do jovem, sendo sugerido que 

utilize marcas de lista para destacar as suas 4 a 8 competências mais importantes 

(tendo a ajuda de uma lista com diversas competências), na forma de frases com 2 a 3 

palavras, sem pontuação. É importante fazer uma correspondência das suas 

competências com as do trabalho a que se candidata, devendo essas aparecer em 

primeiro lugar. Importa não esquecer as suas competências pessoais. 

A quinta secção é uma síntese do CV, devendo prender e cativar a atenção do leitor. 

Esta oferece uma imagem clara e instantânea ao empregador sobre quem é o jovem, o 

que tem para oferecer e o que pretende alcançar, tendo novamente a ajuda de uma lista 

(por exemplo: motivado, com experiência sólida em gestão de projetos de grandes 

dimensões a todos os níveis, incluindo orçamentação e administração.) 

Para concluir, podem-se adicionar outras secções, tais como conquistas, atividades 

e distinções, certificações. Para terminar, só tem de transferir o documento ou enviá-lo 

diretamente ao posto de trabalho a que se candidata. 

 

2.2. Canva 

O canva permite criar o CV de forma divertida e diferenciada. Para tal, o jovem só 

tem de criar uma conta, bastando tal como a anterior, o seu e-mail. Pode aceder através 

do site https://www.canva.com/. Inicialmente, clica em “templates” e posteriormente em 

Currículo. Aqui irão surgir um conjunto de modelos, desde mais modernos a mais 

criativos, académicos.  

Depois de selecionado um modelo, basta editar a informação. Carregue a sua 

própria foto e edite os seus dados pessoais. Tal como nos outros CV’s, o jovem deve 

destacar a sua experiência profissional, possíveis estágios e a sua educação. Este 

modelo é mais fácil de ser preenchido porque o jovem pode apenas eliminar o texto que 

já está escrito e reescrever para o seu. É importante colocar também as suas principais 

competências, em forma de lista. Se tiver conquistas e reconhecimentos ou até 

certificações, deve também enaltecê-las.  

https://www.canva.com/
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Tal como o anterior em que solicitavam uma síntese, o Canva inclui um ponto 

designado “Perfil” onde o jovem pode colocar uma frase síntese sobre si. 

Uma das grandes vantagens do Canva é poder editar praticamente tudo, podendo 

escolher as cores e tipos de letra de todo o CV. No final, pode-se transferir o CV e 

guardá-lo.  

 

2.3. Microsoft Word 

Para criar um CV no Microsoft Word, basta abrir o Word e em “Ficheiro”, “Novo”, 

selecionar “Currículos e Cartas de Apresentação”. Aqui pode selecionar um dos vários 

modelos que são apresentados. Este é dos mais simples de preencher pois está já 

formatado, bastando apenas editar o texto de acordo com as informações pessoais. 

Coloque os seus dados pessoais, experiência profissional e percurso educacional. Há 

alguns modelos que colocam também individualizado a experiência em voluntariado ou 

liderança, para destacar esta vertente, se for o caso.  

 Deve-se ainda editar as competências e escrever uma ou duas frases que o 

descrevam.  

 

Atividade: Preenchimento do Curriculum Vitae 

Para compreensão das plataformas, é proposta a realização de uma atividade 

prática de preenchimento do Curriculum Vitae, por cada formando, numa das 

plataformas à sua escolha (life career, canva, word).  

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes de preencher o seu 

próprio CV, sem ajuda do formador. 

Duração: 1h 

Materiais: Computador, Internet 

 

 

 

 

 

 

3. Europass Passaporte de Línguas (EPL) 

O Europass Passaporte de Línguas permite descrever as competências linguísticas, 

fundamentais para efeitos de aprendizagem e trabalho na Europa.  

O Europass Passaporte de Línguas funciona como um inventário do conjunto das 

competências linguísticas individuais, especificando a sua profundidade e nível. São 

Sessão 3: Europass Passaporte de Línguas (EPL), Europass Suplemento ao 

Certificado, Europass Suplemento ao Diploma e Europass Mobilidade  

Tempo total // 1h30 
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incluídas também as competências parciais numa língua, como, por exemplo, ser capaz 

de ler facilmente determinado idioma, mas nem por isso ser capaz de o falar de um 

modo fluente. O passaporte recenseia as competências adquiridas tanto de maneira 

formal como informal (ou seja, fora do percurso educativo). Estas diferentes 

competências poderão ser apresentadas de uma forma clara e passível de comparação 

em termos  internacionais, graças aos níveis estabelecidos pelo Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. (INTEC, s.d.). 

O EPL é um complemento do Europass CV, podendo ser anexado a este. 

 

O EPL poderá também ser obtido através de três formas:  

 Preenchimento online: seguindo as instruções e os exemplos fornecidos. É 

preenchido on-line e enviado posteriormente por via  eletrónica.  

 Preenchimento por upload: modelo não preenchido, com instruções e 

exemplos Europass. Poderá ser utilizado para criar o  EPL no computador.  

 Atualização do Passaporte de Línguas Europass: caso já exista um 

Passaporte de Línguas Europass em formato XML / Adobe® PDF + Europass 

XML, poderá ser carregado e atualizado com os novos  dados, automaticamente 

inseridos no sistema. (INTEC, s.d.). 

 

Tal como no ECV, propõe-se a distribuição de uma factsheet aos jovens para auxiliar 

na construção de um CV (Anexo XX).  

 

3.1. Preenchimento do Europass Passaporte de Línguas (EPL) 

Para preencher o EPL, o jovem terá de seguir as indicações da plataforma Europass. 

Para facilitar a explicação e preenchimento do EPL, propõe-se a distribuição e 

explicação de material de apoio ao preenchimento do EPL (Anexo XXI).  

 

Atividade: Preenchimento do Europass Passaporte de Línguas (EPL) 

No final desta sessão, é proposta a realização de uma atividade prática de 

preenchimento do Europass Passaporte de Línguas (EPL), por cada formando. 

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes preencher o seu próprio 

EPL, sem auxílio do formador. 

Duração: 1 hora 

Materiais: Computador e internet 
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4. Europass Suplemento ao Certificado (ESC) 

O Europass Suplemento ao Certificado destina-se a pessoas que possuam um 

certificado de educação e formação profissional. Este permite adicionar informação à 

que o jovem já possui no certificado oficial, facilitando a sua compreensão, 

principalmente por parte das entidades empregadoras ou organismos de outros países. 

A informação incluída no ESC é fornecida pela autoridade certificadora competente. 

(INTEC, s.d.). O ESC não é um substituto do certificado original ou um sistema de 

reconhecimento automático das qualificações. É emitido pelas entidades que atribuíram 

o certificado original.  

 

5. Europass Suplemento ao Diploma (ESD) 

O ESD é emitido em nome dos titulares de diplomas do ensino superior, juntamente 

com o seu certificado ou diploma de licenciatura. Este suplemento contribui para uma 

melhor compreensão das qualificações académicas de nível superior, sobretudo fora do 

país em que as mesmas foram atribuídas.  

O ESD também não é um documento de substituição do diploma ou certificado de 

licenciatura original ou um sistema de reconhecimento automático das qualificações.  

O ESD é emitido pela instituição de ensino superior que concedeu o diploma de 

licenciatura/mestrado/doutoramento original. (INTEC, s.d.). 

 

6. Europass Mobilidade (EM) 

 O EM é um documento que regista qualquer período de tempo organizado, passado 

pelo seu titular noutro país europeu (percurso europeu de aprendizagem), para efeitos 

de educação ou formação profissional.  

Poderá tratar-se de: um estágio numa empresa; um trimestre de estudos integrado 

num programa de intercâmbio; uma colocação voluntária numa ONG.  

O percurso europeu é monitorizado por duas organizações, estando uma sedeada 

no país de origem e a outra no país de acolhimento. Ambos os parceiros definem o 

objetivo, o conteúdo e a duração do percurso europeu de aprendizagem, sendo ainda 

designado um tutor no país de acolhimento. A parceria pode ser constituída por 

universidades, escolas, centros de formação profissional, empresas, ONG, etc.  

O EM destina-se a qualquer pessoa que efetue uma experiência de mobilidade num 

país europeu, independentemente da sua idade ou nível de instrução. O documento 

Europass Mobilidade é preenchido pelas organizações associadas ao projeto de 

mobilidade, numa língua previamente definida com o beneficiário do Europass (INTEC, 

s.d.). 
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Módulo 6: Recursos e estratégias para a procura de emprego e 

procedimentos de pesquisa 

Tempo total // 6 horas 

Este módulo inclui duas sessões para a análise de estratégias e de recursos de procura 

de emprego, bem como a análise de respostas a anúncios de emprego.  

A primeira sessão investiga as estratégias e recursos de procura de emprego, focando 

também nos procedimentos de pesquisa de emprego. Já a segunda sessão aborda de 

forma mais prática a resposta a anúncios de emprego.  

 

 

 

 

São várias as estratégias que o jovem pode adotar na procura de emprego e formação 

profissional, pelo que propomos a análise e distribuição de uma factsheet (Anexo XXII) 

com algumas delas. 

 

Procedimentos de pesquisa de emprego 

Existem várias formas de pesquisar emprego, desde as mais tradicionais (jornal, 

entregar CV’s porta a porta) às mais modernas (plataformas de emprego, redes sociais, 

feiras de recrutamento). 

As formais mais tradicionais de pesquisa de emprego incluem a procura em jornais, 

revistas e até mesmo a entrega de curriculum pelos vários postos de trabalho. A entrega 

pessoal de CV é uma das formas de garantir que o CV é visto, percebendo logo se 

existe ou não interesse pelo empregador em admitir novas pessoas.  

Atualmente, são várias as plataformas que permitem ao jovem receber (no seu email) 

ofertas de emprego diárias, bastando para tal, registar-se e colocar os seus dados 

pessoais e profissionais, de forma a receber propostas adequadas a si próprio. 

Elencamos alguns exemplos de plataformas: Indeed, Netempregos, Jobtide, Neuvoo, 

Jobrapido, Jobtome, SapoEmprego, ExpressoEmprego, AlertaEmprego, 

EmpregoSaúde (ofertas na área da saúde), TuriJobs (ofertas na área do turismo), 

TJobs, Empregos ITe Landing.Jobs (ofertas na área de tecnologia de comunicação e 

informação). Para quem está interessado em entrar na administração pública, existe 

uma plataforma que deve prestar particular atenção: BEP. Consoante as áreas 

profissionais, o jovem pode procurar diretamente no site da empresa/associação/loja 

que pretende trabalhar, na área “recrutamento”.  

Sessão 1:  Estratégias e procedimentos de pesquisa de emprego 

Tempo total // 3 horas 
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Atividade: Procedimentos de pesquisa de emprego 

Objetivo: No final da atividade, os formandos deverão ser capazes de pesquisar 

autonomamente emprego, em plataformas digitais. 

Duração: 1 hora 

Materiais: Computador; internet 

 

 

Como responder a um anúncio de emprego 

Nas sociedades atuais, a maioria das ofertas de emprego são respondidas via 

email. Assim, na resposta ao anúncio, o jovem deve enviar sempre em anexo o seu CV 

e a sua carta de motivação. No assunto, deve sempre colocar uma referência ao anúncio 

onde encontrou a oferta de emprego, tal como “Resposta ao anúncio com a referência 

XXX”. No corpo do email, colocar apenas uma informação que demonstre que viu o 

anúncio e que quer concorrer ao cargo em questão.  

São várias as formas que o jovem pode responder a anúncios de emprego. No 

Anexo XXIII é apresentado um exemplo de resposta a anúncios de emprego, para que 

o jovem possa ter uma base sobre a qual se guiar.  

 

Para além da resposta, é importante o jovem anexar a sua carta de motivação. 

Assim, é importante perceber para que serve e como a pode elaborar. A carta de 

motivação deve levar o empregador a querer ler e selecionar o CV do jovem no meio de 

tantos outros, isto é, deve motivá-lo e persuadi-lo a escolhê-lo. Recomenda-se a 

distribuição de uma factsheet sobre a elaboração de uma carta de motivação, com 

exemplares da mesma (Anexo XXIV). Propõe-se também a distribuição de uma checklist 

sobre dicas para perceber se o CV e carta de motivação estão bem elaborados (Anexo 

XXV). 

 

O Jovem pode ainda pedir cartas de recomendação a 

empregadores/professores que o considerem um bom profissional/aluno. Estas podem 

auxilia-lo na obtenção de emprego, por reafirmarem o seu potencial.  

 

Existem uma série de erros que levem a que o empregador não contrate, e, como tal, é 

importante alertar o jovem para estes erros de forma a que os possa prevenir, na 

expectativa de aumentar as suas possibilidades de obtenção de emprego (Anexo XXVI). 

 

Sessão 2:  Estratégias para responder a anúncios de emprego 

Tempo total // 3 horas 
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Atividade: Elaboração de uma carta de motivação  

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes de elaborar uma carta de 

motivação estruturada e sem erros ortográficos. 

Duração: 1h30 

Materiais: Papel, Caneta, Ficha de atividade (Anexo XXVII) 

 

Atividade: Identificação e sinalização de erros em cartas de motivação/respostas 

a anúncios de emprego 

Objetivo: No final da sessão, os jovens deverão ser capazes de identificar, em conjunto, 

pelo menos 1 erro de cada carta de motivação e resposta a anúncios de emprego 

apresentadas 

Duração: 30 minutos 

Materiais: Ficha de Atividade (Anexo XXVIII) 

 

Módulo 7: Comunicação e entrevista de emprego 

Tempo total // 9 horas 

 Após saber como procurar emprego, é importante que o jovem saiba como agir 

numa entrevista de emprego. Este módulo dedica-se, assim, à entrevista de emprego, 

abarcando as questões, postura e vestuário a usar. Numa segunda sessão, os jovens 

são colocados à prova, realizando uma entrevista de emprego para praticar o que 

aprenderam.  

 

 

 

A entrevista de emprego é o momento crucial do processo de procura de emprego. 

A palavra-chave é preparação. A preparação para a entrevista de emprego é crucial 

para que consigas atingir o teu objetivo – ser selecionado. Apresentamos-te algumas 

técnicas/dicas para que te prepares da melhor forma relativamente aos seguintes 

tópicos: as questões, a forma de vestir, a postura, entre outras. 

 

Atividade: Análise de entrevista de emprego: Vídeo 

Objetivo: No final do vídeo, os jovens deverão ser capazes de identificar um erro das 

personagens na postura e vestuário da entrevista de emprego 

Duração: 30 minutos 

Materiais: Computador, colunas e projetor  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nQ_doPqmg7g 

Sessão 1: Questões da entrevista de emprego, Postura e vestuário 

Tempo total // 2 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ_doPqmg7g
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a) Questões da entrevista de emprego 

Para iniciar esta temática, propõe-se a distribuição de uma factsheet (Anexo XXIX) com 

questões frequentes das entrevistas de emprego, retirada de “Cábula para ser feliz 

todos os dias” (Pimentel & Antão, 2019), no âmbito do Projeto Outogether, desenvolvido 

pela APDES em parceria com a PAJE, Sirius e Sapi, financiado pela Comissão 

Europeia, nomeadamente pelo Programa European Union’s Rights, Equality and 

Citizenship. 

No geral, as questões mais utilizadas nas entrevistas dividem-se em 4 grupos:  

a) Sobre a história de trabalho 

Naturalmente, solicitarão que descreva a sua história laboral prévia.  

Neste tópico pode ser questionado ao jovem que aborde casos de sucesso/desafios 

que teve de enfrentar nos locais onde trabalhou anteriormente. O objetivo do 

entrevistador é entender como o profissional acumulou competências ao longo da 

carreira e como lidou com momentos de stress, conhecendo, indiretamente, a tua 

experiência técnica, atitude e funções desempenhadas. De forma a apresentar as suas 

conquistas e realizações profissionais, o jovem pode utilizar a técnica STAR, 

estruturando os casos que apresenta em Situação-Tarefa-Ação-Resultado.  

o Situação – explicar o contexto, o seu papel e o potencial desafio que enfrentava; 

o Tarefa – que tarefa específica puseram à sua responsabilidade para ajudar a 

empresa a ser bem-sucedida ao enfrentar o desafio? 

o Ação – que ações decidiu tomar, e porquê? De que maneira foram essas ações 

recebidas pelos seus chefes e colegas de trabalho? 

o Resultado – qual foi o resultado das ações? Que diferença conseguiu fazer? O 

que aprendeu? 

 

Por exemplo, se pedirem para falar de uma situação em que o jovem teve de acabar 

uma tarefa num prazo apertado. De acordo com a técnica STAR, um modelo de resposta 

seria:  

“Embora eu prefira planear as minhas tarefas e completar tudo peça por peça, 

também consigo trabalhar com deadlines. Num trabalho anterior que tive, fui convidado 

a assumir uma função de um colega, que se tinha despedido. Nunca tinha feito algo 

semelhante.  

Criei uma equipa de trabalho, envolvendo-a, delegando tarefas, e conseguimos terminar 

tudo um dia antes do prazo. Na minha opinião, aquela deadline obrigou-nos a trabalhar 

com mais eficácia” (Robert Walters, 2019; ViaCarreira, 2019; The Muse, 2019) 
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Se o jovem nunca trabalhou, pode pensar nas principais experiências escolares ou 

familiares, tais como trabalhos de grupo realizados, seminários/conferências 

organizadas, festas organizadas, debates, possíveis intercâmbios realizados, 

voluntariado, etc. 

Se tiver experiência profissional, é natural que questionem o jovem porque saiu do 

seu trabalho anterior. Em resposta a este tópico, é importante não criticar a sua anterior 

empresa ou chefia porque o recrutador poderá achar que, no futuro, pode fazer o mesmo 

em relação a ele. Tentar antes focar a resposta em si, referindo que procura um novo 

desafio. Pode também mencionar que este novo cargo a que se candidata responde às 

suas aspirações de desenvolvimento profissional e pessoal.  

 

b) Sobre o jovem 

Questionar sobre a pessoa candidata ao emprego é, por si só, o motivo da entrevista 

de emprego: conhecer a pessoa, as suas ambições e histórico profissional e pessoal.  

Uma das perguntas mais comuns neste âmbito é “Fale-me um pouco de si. Como é 

que se descreve?”. Esta é geralmente a primeira questão a ser feita pelo recrutador e, 

como tal, o jovem deve tentar causar um primeiro impacto positivo. Treine uma resposta 

sucinta, direta e que o valorize profissionalmente. Pode ainda fazer um resumo sobre 

si, referindo os aspetos mais relevantes da sua experiência profissional. 

Uma pergunta “clichê” e que é quase sempre feita nas entrevistas é “Qual a sua 

maior fraqueza/defeito e maior qualidade/força?”. Ora, para a fraqueza/defeito tentar 

não negativizar demasiado a resposta, focando em aspetos que serão, por norma, 

positivos, mas que em excesso, se podem tornar negativos: demasiado minucioso, 

autocrítico, perfeccionista. Relativamente às qualidades, reforçar uma que se relacione 

diretamente com o emprego a que se candidata ou uma qualidade geral que deve ser 

inerente a todos os profissionais e que a possua: responsabilidade, competência, 

empenho, pró-atividade, pontualidade, criatividade, dedicação, iniciativa. (Vagas; 

Montepio; INTEC, s.d.). 

 

c) Sobre o novo trabalho e a empresa 

O empregador pode averiguar o nível de conhecimento do jovem relativamente à 

empresa/projeto para onde vai, questionando “O que sabe sobre a empresa/projeto? E 

por que razão gostaria de trabalhar connosco?”. Ora, esta pergunta implica uma 

preparação prévia, da parte do jovem, nomeadamente pesquisa sobre o local onde vai 

trabalhar ou até conversas com trabalhadores. Ao demonstrar conhecimento sobre o 

seu novo emprego, demonstra interesse, o que é valorizado. A segunda questão é um 



                                                                                 

 
34 

pouco mais pessoal: assim, tentar perceber se a missão e valores da empresa ou o 

trabalho desenvolvido se alinham com os seus valores pessoais e desejos para o futuro.  

Ainda sobre este tópico, é natural que questionem “O que pode fazer por esta 

empresa?” ou “Porque razão o devemos escolher a si para este emprego?”. Este é o 

momento ideal para o jovem se promover e destacar as suas principais qualidades e 

competências, que vão ao encontro do perfil pretendido. A criatividade é valorizada, e a 

explicação de como é que a sua contratação poderá trazer benefícios para a 

empresa/projeto (Vagas; Montepio; INTEC, s.d.; Guia da Carreira; European Union of 

Supported Employment, 2014) 

 

d) Sobre o futuro  

A entrevista pode terminar com questões relacionadas com o futuro, tais como 

“Quais são os teus objetivos para os próximos 5/10 anos? Quais são os teus objetivos 

para a tua carreira?”. É importante responder com honestidade, podendo relacionar os 

seus objetivos com a empresa e o cargo a que se candidata. Um dos objetivos pode 

ser, por exemplo, crescer na empresa. Sublinhar que quer aprender, de forma a poder 

contribuir para a empresa e a superar-se todos os dias (Montepio; INTEC, s.d.; Guia da 

Carreira). 

 

b) O que vestir na entrevista de emprego 

A primeira impressão provocada num empregador é a mais importante, sendo o 

primeiro julgamento feito pela aparência. Uma boa aparência mostra respeito pelo 

entrevistador, mostra personalidade e pode influenciar a opinião sobre a adequação.  

Antes de realizar a entrevista, importa fazer uma pesquisa sobre a empresa para 

perceber qual é o seu grau de formalidade, isto é, muito formal (fato, gravata, camisa, 

sapato, vestido, calças pretas) ou se é menos formal (Fato, calças de ganga escuras e 

camisa/blusa, calças pretas ou polo, blazer). Não conseguindo perceber, usar um tipo 

de roupa mais formal.  

 

Propõe-se a realização de uma atividade prática em que cada jovem escreve 

numa folha branca o que irá levar vestido para uma entrevista de emprego, devendo no 

fim colocar a folha diante de si, para simbolizar a sua entrada na entrevista de emprego.  

 

Atividade prática: o que vestir na entrevista de emprego 

Objetivo: No final da atividade, os jovens deverão ser capazes de escolher uma roupa 

adequada para a realização da entrevista de emprego  
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Duração: 20 minutos 

Materiais: folhas brancas, canetas, marcadores 

 

c) Postura na entrevista de emprego 

Ter sempre em vista que o objetivo da apresentação é:   

o Afetar,  

o Influenciar;  

o Informar o empregador das suas potencialidades (INTEC, s.d.) 

 

Para o jovem perceber a postura a adotar na entrevista de emprego, sugere-se 

a distribuição de uma factsheet com dicas de postura na entrevista (Anexo XXX). 

Segundo o investigador Mehrabian (1981) na mensagem que transmitimos o mais 

valorizado é a linguagem corporal, que prevalece sobre o conteúdo do próprio discurso. 

 

 

Imagem Retirada de “Kit de Formação em Sala Europass” (s.d.). INTEC 

 

Enquanto o jovem espera pela entrevista, pode…  

 Observar os outros candidatos e falar com eles, no sentido de criar contacto e 

obter alguma informação sobre como se irá realizar o processo.  

 Procurar conhecer as atividades que se irão realizar, para conseguir manter a 

calma e confiança pela antecipação dos acontecimentos.   

 Relembrar toda a informação que consta na carta de motivação e CV. Levar 

estes documentos consigo numa pasta, de forma a tê-los consigo no momento 

da entrevista, mesmo que os tenha enviado anteriormente.  

 

Linguagem 
Corporal

55%

Voz
38%

Palavras
7%

Linguagem Corporal Voz Palavras
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Para sintetizar o módulo, pode-se distribuir a factsheet com conselhos (INTEC, s.d.) 

sobre a comunicação e entrevista de emprego (Anexo XXXI). 

 

 

 

 

 

Atividade prática: performance na entrevista de emprego 

Objetivo: No final da atividade, os jovens deverão ser capazes de saber estar e falar 

numa entrevista de emprego  

Duração: 3 horas 

Materiais: Ficha de Atividade (Anexo XXXII) Câmara, Colunas de som, Projetor 

 

Cada jovem deve treinar atuar numa entrevista de emprego, sendo filmado para depois 

visualizar a sua performance e o formador poder explicar alguns dos seus aspetos a 

melhorar.  

 

 

 

Atividade: Visualização das entrevistas de emprego 

Duração: 3 horas 

Materiais: Computador, Colunas, auscultadores, papel e caneta 

Nesta sessão, cada jovem irá visualizar a sua entrevista de emprego e tentar detetar os 

erros/pontos positivos, de acordo com a grelha do Anexo XXXIII, retirada de  “Step up: 

Programa de promoção de autonomia para jovens em acolhimento – Guia para 

Profissionais” (Miharija, Bićanić, Brajković, Šimek, Vučer, Pimentel & Antão, 2020), no 

âmbito do Projeto Outogether, desenvolvido pela APDES em parceria com a PAJE, 

Sirius e Sapi, co-financiado pela Comissão Europeia, nomeadamente pelo Programa 

European Union’s Rights, Equality and Citizenship. 

Posteriormente, o formador abordará com cada um as estratégias a melhorar e os 

pontos positivos a manter. 

 

Nota: A visualização da entrevista de emprego de cada jovem pode ser apenas 

individual ou em grupo, cabendo a cada jovem a decisão de partilhar com o grupo ou 

não.  

Sessão 2: Performance na entrevista de emprego: exercício prático,  

exercícios experienciais, role-play, filmagem  

Tempo total // 4 horas 

Sessão 3: Visualização da entrevista de emprego por cada jovem  

Tempo total // 3 horas 
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Módulo 8: Gestão de conflitos  

Tempo total // 3 horas 

 Uma das questões com as quais os jovens vão ter de lidar é com a gestão de 

conflitos e a motivação. O módulo 8 aborda estratégias de diagnóstico e gestão de 

conflitos.  

 

 

 

 

 

O conflito é o “resultado de divergências de interesses, objetivos e/ou opiniões entre 

pessoas ou grupos” (INTEC, s.d.). 

Segundo Burbridge e Burbride (2012), a natureza de um conflito pode ser vista a 

partir de três categorias: 

 Compreensão do comportamento humano – Pensar na natureza de um conflito 

a partir da origem do comportamento humano é a parte mais complexa e integral 

de qualquer tipo de conflito. Afinal, cada um possui seu universo particular, 

composto de uma matriz de sentimentos, reações e sentimentos; 

  Origem estrutural – Refere-se a normas, políticas e procedimentos – 

particularmente fluxos de informações da própria empresa – podem ser (em 

parte) responsáveis por boa parte dos conflitos desnecessários; 

  Origem externa – Muitos conflitos vêm do mundo externo e o conhecimento dos 

mesmos é necessário e faz parte do negócio. Por exemplo: Tensões de 

mercado, aspetos de entidades públicas e governo. 

Existem dois tipos de conflito: construtivo ou destrutivo. O construtivo ocorre quando 

a informação flui facilmente entre todos os elementos da equipa, sendo desejado. Já o 

destrutivo ocorre quando a informação não flui entre todos os elementos da equipa e, 

como tal, deve ser gerido. Para tal, devemos conhecer: 

 

 Os sintomas e manifestações do conflito; 

São vários os sintomas do conflito que permitem identificar situações de conflito: 

mau relacionamento entre grupos, vocabulário binário (“nós” e “eles”), moral em baixo, 

tensão no ar, demasiada delicadeza e formalismo, deterioração dos padrões de 

trabalho, problemas ou falta de comunicação, problemas entre as pessoas, discussões, 

fuga ao contacto social.   

 As formas: se é construtivo ou destrutivo;  

Sessão 1:  Diagnóstico de conflitos; Conflitos: o que são, tipos de conflitos e 

como os gerir? 

Tempo total // 3 horas 
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 As táticas que levaram ao conflito;  

Existem várias táticas que originam conflitos, tais como: O controlo, distorção e 

manipulação de informação (Não passar mensagens a fim de causar problemas a um 

colega/departamento; dar a conhecer às pessoas apenas o que se quer que elas 

conheçam; contar versões diferentes dos factos; usar pessoas em posição-chave para 

ultrapassar canais-oficiais); Controlo de recompensas (Destruir a promoção de alguém 

quando representa uma ameaça); Difamação (Contar histórias a nível pessoal ou grupal 

sobre alguém); A desnecessária burocracia (Prender as pessoas a formalidades para 

poder agir livremente).  

 As pessoas e partes envolvidas (INTEC, s.d.). 

 

Gerir corretamente conflitos é essencial para que problemas do quotidiano não 

afetem o desempenho pessoal e profissional. Antes de intervir para gerir o conflito deve 

tentar compreender que tipo de conflito é e analisar se o consegue gerir, bem como se 

deve intervir.   

Para impedir novos conflitos, deve desde logo evitar que surjam e adotar regras. 

Para evitar os conflitos, dê um bom exemplo, agindo de forma ponderada e refletida nos 

relacionamentos pessoais. Ao sentir-se prejudicado ou angustiado com algum 

comportamento, partilhar com a pessoa a forma como aquele comportamento o fez 

sentir, expondo a sua perspetiva. Outra forma de evitar conflitos é não deixar ninguém 

perder ou ganhar, de forma a que todos ganhem. (idem) 

 

Para a resolução de conflitos, deve-se em primeiro lugar separar as pessoas dos 

problemas, sem procurar arranjar culpados.  

Existem etapas essenciais na gestão de conflitos:  

1º Enfrentar o conflito como uma etapa natural das relações;  

2º Refletir sobre qual é o problema na base do conflito;  

3º Transformar o conflito em problema;  

4º Identificar as demais pessoas envolvidas no problema;  

5º Levar as pessoas à identificação das causas do problema;  

6º Identificar possíveis soluções para o problema;  

7º Sugerir e/ou implementar medidas para solucionar o problema (idem).  

 

Existem algumas regras de ouro da comunicação na gestão de conflitos, que podem 

ser apresentadas aos jovens (Anexo XXXIV) 
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Não obstante, o conflito pode ocorrer dentro do indivíduo, designando-se por conflito 

intrapessoal, radicando num conflito de ideias, pensamentos, emoções, valores ou 

predisposições (idem). Existem 4 tipos de conflito intrapessoal:  

o Atração/Atração: Predomina quando tem de se escolher entre duas situações 

atraentes. Tipo de conflito mais simples, em que o indivíduo tende a aproximar-

se da que julgar estar mais perto, ou mais fácil de atingir. 

o Repulsão/Repulsão: Ocorre quando a pessoa tem de escolher entre duas 

alternativas desagradáveis e tem vontade de as rejeitar, mas não pode. Tipo de 

conflito mais difícil de resolver do que o anterior, pois implica escolher algo que 

não se quer e que desafia os valores pessoais. Por exemplo, propor a alguém 

que decida entre ficar sem a sua casa ou sem os seus rendimentos, ou denunciar 

o melhor amigo ao patrão por má conduta profissional são escolhas que podem 

levar muito tempo ou até, prolongarem-se indefinidamente  

o Atração/Repulsão: Tipo de conflito mais predominante em que o indivíduo se 

depara com vantagens e desvantagens, devendo decidir se se aproxima ou 

afasta de algo/alguém que lhe causa, ao mesmo tempo, receio e atração.  

o Dupla Atração/Repulsão: Surge quando o indivíduo tem de decidir entre dois 

alvos, qualquer deles com aspetos positivos e negativos. Por exemplo, no 

sequestro de reféns, a Polícia tem de decidir se entra em confronto direto ou 

negoceia com os sequestradores.  

 

Estratégias para a resolução de conflitos 

Existem 5 estratégias básicas para a resolução do conflito: competição, acomodação, 

evitamento, compromisso e colaboração. (INTEC, s.d.) 

 

Imagem retirada de “Kit de Formação em Sala Europass” (s.d.). INTEC 
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A competição caracteriza-se pela assertividade, em que os atores perseguem os seus 

próprios interesses, por vezes à custa dos outros “Tenho a certeza de que este é o 

melhor caminho”.  

Vantagens: 

 Quando é necessário agir rapidamente  

 Protege contra os que obtêm vantagem nos comportamentos não competitivos  

Desvantagens: 

 Bloqueia a exploração de alternativas  

 Os objetivos do próprio são alcançados com o sacrifício dos outros  

 Desmotivante  

 Solução temporária 

 

A acomodação caracteriza-se pela baixa assertividade e elevada cooperação, isto é, o 

oposto da competição. É a estratégia típica da pessoa que esquece a sua posição para 

satisfazer os interesses dos outros “Por mim está bem…” 

Vantagens: 

 Garante a harmonia  

 Evita ruturas  

 Evita a competição  

 Quando as questões não são importantes para o próprio 

Desvantagens: 

 Sacrifício do ponto de vista do próprio  

 Limita as soluções criativas 

 

O evitamento é uma estratégia não assertiva que não confronta de imediato os 

interesses da pessoa com os dos outros “Não posso tomar a responsabilidade por esta 

decisão…” 

Vantagens: 

 Quando os riscos são elevados  

 Adia a tensão  

 Para adiar até que se disponha de mais informação  

 Quando os outros podem resolver bem os problemas 

Desvantagens: 

 Restritiva  

 Solução temporária 



                                                                                 

 
41 

 

O compromisso visa encontrar uma posição intermédia que satisfaça todas as partes 

envolvidas “Proponho que encontremos o ponto médio…” 

Vantagens: 

 Diminui os efeitos de uma possível derrota total  

 Torna as perdas mais toleráveis por se saber que atingem todas as partes  

Desvantagens:  

 Nunca se sabe se se poderia ganhar mais  

 Resulta numa confusão de valores e num clima de suspeita entre as partes em 

conflito 

 

Já a estratégia de colaboração é tanto assertiva como cooperativa, envolvendo trabalho 

com outras pessoas para encontrar uma solução que satisfaça todas as partes. “Vamos 

trabalhar nisso juntos…” 

Vantagens: 

 Aprofundamento mútuo  

 Solução mútua  

 Fomenta a motivação  

 Ganha/Ganha  

Desvantagens: 

 Demorada  

 Exige a participação das pessoas envolvidas 

 

Erros a evitar na gestão de conflitos: 

o Coagir: Tratar os sintomas e não as causas e criar uma falsa sensação de 

harmonia. 

o Apelar: É um apelo para os antagonistas não tornarem a vida desagradável uns 

aos outros. Enterrar o conflito.    

o Arbitrar: Dar vantagem a uma das partes do conflito ou dividir à sua maneira.  

o Adiar: Adiar o conflito e esperar que se resolva. O conflito pode afastar-se mas 

voltará de forma mais forte.    

o Resgatar:  Abandonar o conflito, pode dar origem a chantagem. (INTEC, s.d.) 
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Módulo 9: Gestão de tempo e gestão financeira 

Tempo total // 9 horas 

 Uma das questões mais importantes no contexto laboral e na vida pessoal é a 

gestão eficaz de tempo e a gestão financeira. O último módulo da formação em gestão 

de vida e carreira foca-se no diagnóstico e reforço destas competências, fulcrais para a 

vida laboral. Numa primeira sessão, os jovens serão diagnosticados quanto ao seu nível 

organizacional e de gestão temporal, sugerindo-se recomendações para uma 

otimização da gestão temporal. Numa segunda sessão, são desenvolvidas as questões 

para uma eficaz gestão financeira e na última sessão, são aplicados os conceitos 

adquiridos, pela realização de planos de gestão. 

 

 

 

 

 

 

A gestão do tempo e gestão financeira são essenciais para uma eficaz gestão de 

vida e carreira. Ao longo da ocupação laboral, o jovem terá de se auto-organizar, de 

forma a gerir o tempo. Gerir o tempo significa definir e cumprir tarefas nas datas 

estabelecidas. Para sobreviver, terá de adotar uma gestão financeira sustentável. Gerir 

as finanças significa planear e gerir as atividades financeiras pessoais, tais como os 

gastos, poupanças, investimentos, seguros e criação de rendimentos. 

 

1. Gestão de tempo 

Atividade de diagnóstico: Gestão de Tempo 

Antes de abordar conteúdos de gestão temporal, propõe-se a realização de um 

diagnóstico por cada jovem sobre a sua gestão de tempo (Anexo XXXV). Este foi 

retirado do Kit Europass, desenvolvido pelo INTEC. 

Cotação: 

Depois dos jovens responderem a todas as questões, o formador deverá somar os 

pontos dados a cada pergunta.    

Questões: 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38. 

 

Sessão 1:  Gestão de Tempo  e organização do trabalho: diagnóstico; Gestão 

de Tempo: procedimentos a adotar para uma eficaz gestão de tempo 

Tempo total // 3 horas 
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Questões: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 39, 

40. 

 

 

Utilizar esta tabela para somar os valores obtidos em cada grupo de quatro questões. 

Cada um desses grupos refere-se a um problema específico da gestão do tempo. 

 

 

Gerir o tempo implica: 

 Saber quais os nossos objetivos e prioridades.  

 Saber o que queremos no futuro e o que devemos fazer para os alcançar.  

 Pensar a longo prazo. Não pensar apenas no dia de hoje.  

 Autoconhecimento: conhecer o modo como funcionamos melhor! (INTEC, s.d.) 

 

Existem diversas causas para a perda de tempo: 

 Humanas: envolvem diretamente a natureza humana. Ex: Esforçar-se demais; 

Desorganização pessoal; Incapacidade de dizer “não”; Falta de autodisciplina; 

Procrastinação, indecisão; Deixar tarefas inacabadas; Socializar.  



                                                                                 

 
44 

 Administrativas: quando se focam competências administrativas que, quando 

negligenciadas, causam perdas de tempo significativas. Ex: Falta de objetivos, 

prioridades e planeamento; Delegação ineficiente; Pessoas não treinadas ou 

inadequadas; Falta de comunicação; Responsabilidade ou autoridade confusa; 

Falta de padrões, controlo e relatórios dos progressos; Não saber escutar 

 Ambientais: preocupações de tempo que têm origem no ambiente envolvente. 

Ex: Interrupções pelo telefone; Visitantes ocasionais; Encontros; Informação 

atrasada ou incompleta; Papelada, formalidades, leitura; Falta de pessoal ou 

excesso de pessoal; Barulho, distrações visuais.  (idem) 

 

Usar o tempo de forma eficiente e organizar o trabalho são fatores essenciais para 

que se consiga atingir os objetivos e ter sucesso. Gerir o tempo é uma tarefa impossível, 

mas é possível gerirmo-nos a nós próprios.  

Assim, existem algumas estratégias que podem ser usadas para tirar o melhor 

partido do tempo e da organização do  trabalho.  

 

1.1. Estabelecer objetivos e prioridades  

Os objetivos definem a mudança que se pretende alcançar, com quem, como e em 

que período de tempo. Os objetivos devem ser SMART, isto é (O’Connell, Burrows & 

Plumb, 2007; DanChurchAid, 2010):  

• Específicos: o que se pretende alcançar especificamente? Deve ser algo 

concreto e não algo geral 

• Mensuráveis: quando se irão medir? O objetivo deve poder ser medido 

• Alcancáveis: é possível/realista alcançar esses objetivos, dado os teus recursos 

e o tempo disponível? Não deve ser algo demasiado difícil nem demasiado fácil 

• Relevante: é um objetivo relevante para ti e para o problema que queres 

resolver?  

• Tempo Determinado: o objetivo tem um período temporal claro e realista?  

 

Para gerir o tempo, deve-se ainda ter em consideração que os objetivos devem ser: 

 Compatíveis: Ser algo que se pode realizar e que não vá contra o que realmente 

se quer;  

 Pessoais: algo pessoal, seu, adaptável à pessoa e ao que quer e não a outra 

pessoa;  

 Escritos: deverá ser escrito para evitar que se esqueça. 
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O jovem pode ainda hierarquizar os seus objetivos, podendo ser apresentada sob forma 

de Factsheet esta explicação (Anexo XXXVI).  

 

1.2. Planear atividades e tarefas  

  Após a definição de objetivos, é importante planear as atividades e tarefas para 

a realização dos mesmos. Para tal, há que ter em conta um plano de trabalho e um 

plano de tempo, isto é, conciliar os objetivos, atividades e prioridades que se quer 

desenvolver com a estimativa de duração, horários e flexibilidade.  

 A elaboração de um plano tem uma série de vantagens associadas: (idem) 

 Obriga a pensar no futuro  

 Ajuda a evitar problemas  

 Ajuda a lidar com o fluxo de trabalho 

 Fornece mais tempo útil  

 Ajuda a coordenar melhor as atividades com os outros  

 Ajuda a gerir o tempo dos outros  

 Ajuda a evitar sobrecargas de trabalho 

 Ajuda a dizer “não” mais vezes  

 Ajuda a trabalhar com mais calma  

 

É importante considerar espaço e tempo para possíveis imprevistos que possam 

surgir e que podem alterar o decurso do plano.  

 

Atividade: Distribuição de Tarefas 

Objetivo: No final do módulo, os jovens deverão ser capazes de organizar o seu dia, 

ainda que com auxílio do formador.  

Cada elemento do grupo recebe um papel com a hora a que sai de casa e alguma 

atividade que tem para fazer durante o dia. Além disso, é dado ao grupo um mapa e 

uma lista de tarefas para fazerem. Em grupo devem organizar o seu dia. 

Duração – 40 minutos 

Material – lista de tarefas, percurso e mapa (Anexo XXXVII) 

 

1.3. Organização pessoal    

Após a definição dos objetivos e prioridades e do planeamento das atividades e 

tarefas, o jovem já pode organizar melhor o seu tempo e torná-lo mais rentável.  

 

No final do módulo, importa reter (idem): 
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O tempo é limitado por isso tentar:  

 Não lidar com uma variedade excessiva de coisas ao mesmo tempo: delegar 

tarefas e aprender a dizer que não;  

 Não ter um excesso de interrupções pelo telefone: organizar os telefonemas e a 

forma de os fazer; 

 Não ter um excesso de interrupções quando se faz trabalhos que requerem 

concentração: concentrar-se numa tarefa de cada vez, criar objetivos e 

prioridades e realizá-las;  

 Não gastar demasiado tempo com problemas trazidos por outras pessoas: tentar 

resolvê-los o mais rapidamente possível;  

 Não abandonar um trabalho antes de o terminar para pegar noutro: Concentrar-

se na tarefa a fazer, planear as atividades, criar objetivos e prioridades e seguir 

tudo à risca;  

 Não ter reuniões e contactos sem hora marcada e sem clara visão das 

prioridades: planear a agenda com as horas e assuntos a tratar;  

 Não ter falta de objetivos, prioridades e prazos para os trabalhos: ordenar as 

tarefas por grau de importância e urgência, definindo anteriormente os prazos e 

cumprindo tudo o que se planear;   

 

2. Gestão financeira 

 

 

 

 

A gestão financeira consiste no planeamento, análise e tomada de decisões 

relacionadas com a gestão do dinheiro. Uma boa gestão resulta assim de um equilíbrio 

entras as receitas e as despesas, ou seja, entre o que se ganha e o que se gasta. 

 

Por essa razão, deve começar-se por identificar onde se gasta o dinheiro e eliminar 

o desperdício financeiro, de forma a aumentar o rendimento disponível, para a 

realização dos projetos pessoais. 

Gerir bem as finanças pessoais não significa ganhar mais, mas sim fazer uma 

distribuição melhor de onde se gasta o dinheiro. 

 

O processo de gestão das finanças pessoais pode ser resumido num orçamento ou 

plano financeiro (Corporate Finance Institute, 2019).  

Sessão 2:  Gestão Financeira:  o que é, instrumentos e mecanismos a adotar 

para uma boa gestão financeira 

Tempo total // 3 horas 
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Atividade: Orçamento Mensal (Miharija, Bićanić, Brajković, Šimek, Vučer, 

Pimentel & Antão, 2020) 

Objetivo: Em grupos de dois, os jovens deverão preencher o orçamento mensal, 

identificando corretamente os rendimentos e despesas 

Deverão ser formados pequenos grupos de dois elementos, pedindo a cada grupo 

para preencherem uma folha com o seu orçamento mensal (rendimentos e despesas), 

que será depois apresentada aos restantes membros do grupo. Seguir-se-á uma 

discussão sobre o orçamento de cada par. Esta atividade foi retirada de  “Step up: 

Programa de promoção de autonomia para jovens em acolhimento – Guia para 

Profissionais” (Miharija, Bićanić, Brajković, Šimek, Vučer, Pimentel & Antão, 2020), no 

âmbito do Projeto Outogether, desenvolvido pela APDES em parceria com a PAJE, 

Sirius e Sapi, co-financiado pela Comissão Europeia, nomeadamente pelo Programa 

European Union’s Rights, Equality and Citizenship. 

Materiais: Ficha de Atividade Orçamento Mensal (Anexo XXVIII) 

 

Hoje em dia, existem diversas aplicações (“Apps”) que fazem a gestão financeira 

pela pessoa. Propomos a apresentação de uma série delas que o jovem pode consultar 

ou descarregar (Expresso, 2019): 

 

a. BOONZI 

A Boonzi é uma app portuguesa para gestão das finanças pessoais. Permite 

centralizar todos os gastos associados às contas bancárias, detalhando as despesas 

nos vários tipos de consumo, organizando ainda as transações por categorias e emitindo 

relatórios que ajudam a perceber onde se pode poupar e ainda permite preparar os 

meses seguintes. Todas estas informações são visualmente estabelecidas com a ajuda 

de gráficos e mapas. Um dos pontos fortes é permitir importar diretamente o extrato 

bancário para o telemóvel. Em 2018, cerca de 60 mil portugueses usaram esta aplicação 

que é paga, mas que se pode experimentar gratuitamente durante um mês. Está 

disponível para sistemas Android e IOS. 

 

b. TOSHL FINANCE 

A Toshl Finance constitui-se uma das apps favoritas dos utilizadores e especialistas, 

sobretudo por ser personalizável e possuir tutoriais, que facilitam o uso. Com esta 

aplicação, que permite inserir mais do que uma fonte de rendimento mensal (versão 

paga), pode-se acompanhar a situação das finanças com dois orçamentos: um mensal, 

com todas as despesas, e outro para categorias específicas, o que ajuda a conseguir 

poupar. Todos os relatórios gerados podem ser exportados. Está adaptada às diversas 
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moedas, incluindo moedas digitais. Esta app possui uma vantagem sobre as outras por 

ter uma versão livre e outra paga. Está disponível em português para sistemas Android, 

IOS e Windows Phone. 

 

c. WALLY 

A Wally é uma aplicação para quem gosta de manter tudo sempre organizado. Com 

uma interface simples e intuitiva, a app permite o registo de todas as despesas 

realizadas. Esta é ideal para quem precisa de prestar/provar contas de gastos à 

entidade empregadora, pois tem uma opção de ativar a localização e organiza as 

informações de maneira precisa no mapa, incluindo hora e data. Adaptada ao novo 

mundo digital, esta app permite que, ao invés de inserir as informações manualmente, 

o usuário apenas tire uma fotografia das faturas para arquivar. 

 

d. MOBILLS/GERENCIADOR FINANCEIRO 

Esta app é uma opção completa para gerir as finanças pessoais. Permite introduzir 

despesas e receitas por tipo (com atribuição de etiquetas como “alimentação” ou 

transportes”), identificando despesas repetidas, comparando gastos anuais e mensais, 

sinalizando a categoria em que gastou mais. As informações são integradas em tempo 

real, recebendo-se notificações por email. É possível criar um orçamento mensal, 

definindo alertas para quando se ultrapassar determinado patamar. Possui ainda uma 

funcionalidade para cálculo de juros, ajudando na gestão de investimentos. É necessário 

criar uma conta. Está disponível para sistemas Android, IOS e Windows Phone. 

 

e. MONEYWISE 

Uma app que tem a vantagem de poder ser usada sem ligação à internet. Está 

disponível em várias línguas, nomeadamente em português. Pode ser uma grande ajuda 

nas férias no estrangeiro, já que aceita um grande leque de divisas e converte valores 

com taxas de câmbio configuradas manualmente. Outra vantagem é permitir configurar 

orçamentos com vários prazos (semanais, quinzenais e mensais). Permite exportar para 

o Excel. Está disponível para sistemas Android. 

 

f. MONEFY 

A facilidade de uso é das principais vantagens apontadas pelos utilizadores. Permite 

registar e organizar as despesas de forma simples e rápida. A partir desse registo, 

podem ser criados gráficos identificativos dos gastos a cortar. Esta app é gratuita, está 

disponível para Android e tem tradução portuguesa. 
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g. SITUAÇÃO FISCAL 

Esta app foi desenvolvida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, para possibilitar 

ao contribuinte fazer pagamento de impostos sem falhar os prazos e, assim, evitar 

coimas. Isto porque emite notificações, alertando os contribuintes sobre valores a 

liquidar e respetivos prazos. Além disso, através da aplicação podem ser emitidas as 

referências para pagamento, que podem ser feitas no multibanco, via homebanking ou 

pelo MBWay. Também emite referências QRCode, para depois fazer pagamentos 

presenciais nos locais que disponibilizem este leitor. Nalguns impostos, como o IRS, 

IRC, IUC e IMI é possível ativar o débito direto. Pode-se ainda consultar os reembolsos. 

Depois de instalada, a autenticação na aplicação é feita com as mesmas credenciais do 

Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta aplicação é gratuita e está disponível 

para sistemas Android e IOS. 

 

Para finalizar a sessão da gestão financeira, propõe-se a apresentação de dicas 

para uma boa gestão financeira (Anexo XXX).  

 

 

 

 

 

Atividade: Plano de Gestão de Tempo e Gestão Financeira 

 

Objetivo: No final do módulo, os jovens deverão ser capazes de elaborar um plano de 

gestão de tempo e gestão financeira, ainda que com auxílio do formador, adaptado a 

cada um. 

 

Duração: 3 horas 

Materiais: Papel, caneta

Sessão 3:  Gestão de Tempo e Gestão Financeira: repercussão prática 

Tempo total // 3 horas 
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