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educativo procurou evitar através de toda a política inclusiva, na infância e 

adolescência.

No quadro da iniciativa Equal, o projecto Fe-FormEmprego procurou promover 

laboratorialmente que é possível conceber, planear e desenvolver, de forma 

integrada, programas de formação-orientação e inserção profissional para 

grupos desfavorecidos com problemáticas das mais diversas, com benefícios 

para todos os participantes.

No âmbito do Sistema Educativo, na última década, foram desenvolvidos  

esforços no sentido de integrar as pessoas com necessidades educativas  

especiais e mais recentemente uma filosofia inclusiva que pressupõe que todos 

os alunos fazem parte do mesmo sistema e este deve-se adaptar a todos eles, de 

modo a naturalmente os incluir.

No que ao Sistema de Formação diz respeito, verifica-se que os jovens com 

deficiência ou doença mental ou, em geral, “com necessidades educativas 

especiais”, esgotado o seu percurso educativo, e confrontados com a 

necessidade de formação profissional e transição para a vida activa, sentem-se 

na contingência de o sistema geral de formação não os incluir e na necessidade 

forçada de se valerem das medidas específicas para esta população 

protagonizadas em grande parte pelas Instituições de Reabilitação. Tal caminho 

conduz normalmente à segregação, estigmatização destes jovens que o sistema 

    É maioritariamente um grupo de mulheres, com idades compreendidas entre 

os 16 e os 50 anos;

   Com excepção das pessoas com deficiência mental ou doença mental e as 

pessoas desempregadas de longa duração, a maioria é proveniente de 

famílias desestruturadas ou disfuncionais e de nível sócio-económico baixo 

ou muito baixo;



  Do ponto de vista cultural, o grupo distribui-se entre o nível escolar nulo 

(pessoas com deficiência mental) e a frequência universitária (pessoa com 

doença mental).  

  Profissionalmente, a par de algumas pessoas desempregadas de longa 

duração que passaram por experiências mais ou menos estáveis, a maioria 

ou não tem qualquer experiência profissional ou passou pelo desempenho 

de funções indiferenciadas e de trabalho doméstico, com vínculos laborais 

extremamente precários.

Um grupo de beneficiários tão heterogéneo, composto à partida, por um total

de 30 pessoas, sendo 10 pessoas com deficiência mental, 3 pessoas com 

doença mental estabilizada, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, utentes do  

rendimento social de inserção e desempregados de longa duração, como 

poderemos caracterizá-lo no domínio psicológico?

    Por dificuldades cognitivo-intelectuais;

    Problemas do foro  psicológico, aparentemente estabilizados;

    Fraca capacidade de elaboração dos afectos e do pensamento;

    Baixo nível de auto-estima e auto-confiança;

    Dificuldades em adiar gratificações;

    Problemas no domínio sócio-relacional, da comunicação e da assertividade;

    Dificuldades na aceitação dos outros e em se posicionarem equilibradamente    

no contexto do grupo;

     Problemas no domínio da autonomia, auto-determinação e iniciativa;

Imaturidade vocacional em alguns casos e um número significativo de 

mulheres com expressão de interesses orientados para o trabalho social de 

apoio a crianças e idosos.

Em face de um grupo composto por elementos tão heterogéneos e com 

necessidades muito diversas, entendeu-se organizar um programa de 

intervenção que respondesse às necessidades, motivações e interesses de 

todos os beneficiários em ordem à sua formação e inserção profissional.

Na definição do programa e dos seus conteúdos programáticos participaram:

Os agentes  técnicos do projecto e os técnicos de cada uma das organizações 

que integram a Parceria de Desenvolvimento.



4. Balanço de Competências

5. Prospeção de Mercado

6. Estágios Profissionais

7. Parceria Transnacional

Os próprios beneficiários que, no âmbito da Acção-1, foram chamados, 

individualmente e em grupo, a pronunciarem-se sobre as dificuldades que 

sentiam no processo da sua inserção profissional e como superar as mesmas.

Da reflexão participada, delineou-se um programa de intervenção multi-

dimensional contemplando:

1.Formação Geral (500 horas)

Em Competências Cognitivas;

Em Competências Psicossociais e Sócio-Relacionais;

Em Competências Académico-funcionais;

Introdução às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação;

Em Cuidados Básicos de Saúde;

Em Competências Sócio-Laborais;

Em Competências Básicas para o Trabalho.

2. Orientação Vocacional

3. Formação Específica

Em Desenvolvimento Humano, Pedagogia, Gerontologia e Reabilitação

(476 horas);

Formação em Posto de Trabalho ( duração variável).

Dado que se torna impraticável neste documento proceder à narrativa mais 

promenorizada de cada uma das actividades desenvolvidas, iremos privilegiar 

as actividades e metodologias experimentadas que constituem traços mais 

distintivos deste projecto.

Assim, elegemos a narrativa das seguintes actividades:

A Tutoria do Projecto Individual de Formação e Inserção (TPIFI)

O Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI)

A Monitoria de Apoio à Formação

A Orientação Vocacional

O Balanço de Competências

O Processo de Inserção Profissional

A Promoção da Qualidade de Vida









O envolvimento e participação individual (empowerment) de cada beneficiário 

nas tomadas de decisão que a si diziam respeito em cada um dos momentos 

do projecto consubstanciou-se na sua participação semanal no espaço da 

Tutoria do Projecto Individual de Formação e Inserção (TPIFI).

O objectivo desta actividade era levar a que cada um fosse o elemento central 

no processo de construção do seu projecto formativo, de orientação e inserção 

profissional.

Os 30 beneficiários do projecto foram divididos em grupos de 6, 

salvaguardando sempre a opção de cada um mas ao mesmo tempo a 

heterogeneidade de cada um dos cinco grupos. Foi designado um Tutor para 

cada grupo que tinha a função de suporte sócio-emocional e de animador das 

sessões de grupo.

   

 

 



Em síntese, a actividade da TPIFI, permitiu:

Que cada beneficiário participasse activa e permanentemente na 

construção do seu projecto formativo.

Que a coordenação do projecto tivesse um feedback avaliativo da 

formação e da adesão dos beneficiários às diferentes 

actividades.

Que se identificasse semana-a-semana a motivação e empenho 

de cada beneficiário no projecto, e os beneficiários recebessem 

apoio sócio-emocional num espaço privilegiado de comunicação.







O deficit cultural que se verificava num número muito significativo de 

beneficiários levou a que se tivesse introduzido o Programa de Enriquecimento 

Instrumental de Feuerstein, programa que visa optimizar o funcionamento 

cognitivo de cada sujeito, proporcionando-lhe um método de aprendizagem 

para que ele aprenda a aprender, preparando-o para a mudança e tornando-o 

adaptável.

O PEI é composto por vários instrumentos com fichas de trabalho, organizados 

em termos de dificuldade progressiva e em torno de processos cognitivos a 

eles inerentes. São instrumentos livres de conteúdos e pressupostos culturais, 

daí aconselháveis a estes públicos culturalmente desfavorecidos.

   Objectivos:

treinar a inteligência;

aprender a pensar e a reflectir;

maximizar requisitos e aptidões necessárias a novas aprendizagens;

melhorar os métodos de trabalho;

desenvolver novas estratégias de pensamento e novos tipos de 

organização.

 

Considerando as 30 horas reservadas para a aplicação deste programa, dos 

14 instrumentos que o compõem, foram seleccionados  e trabalhados apenas 

alguns instrumentos que mais se ajustavam às características dos 

beneficiários, como sejam:

As Comparações

A  Percepção Analítica 

As Classificações

As Relações Familiares



  Sessões

As sessões de treino com o PEI decorreram no arranque da formação, em 

sessões de 2 horas por dia, alternando com outros módulos de formação.

Foram privilegiados os métodos de ensino activo, não só pela aplicação directa 

dos instrumentos como também através de outras estratégias, entre as quais se 

salientaram:

O Rolle-playing

Trabalho de Grupo

Brainstorming

Aplicação de fichas elaboradas para o efeito

Exemplificação da aplicabilidade dos temas a situações reais e 

em contextos específicos (laborais, familiares, etc).

Dada a grande heterogeneidade existente no grupo de beneficiários, houve 

necessidade de recorrer a uma maior individualização, tendo especial atenção 

aos elementos portadores de deficiência e a outros que demonstraram 

igualmente grandes dificuldades.

Por outro lado, foi privilegiada a estratégia de ensino mútuo, dando a 

possibilidade de pessoas com deficiência aprenderem com aqueles que 

apresentavam melhores capacidades e ao mesmo tempo, possibilitar a todos 

tirar proveito da interacção entre eles.

  Resultados

Relativamente aos efeitos da aplicação do PEI, foram controlados através da 

aplicação das Matrizes Progressivas de Raven (PM 38), no início e no final das 

30 horas de formação.

Nos 15 beneficiários a quem foi aplicado este teste-reteste, verificou-se um 

ganho de 82 pontos nas Matrizes Progressivas, o que representa um valor médio 

de 5.5 por pessoa.

Podemos em grande medida atribuir esta melhoria das capacidades no 

pensamento abstracto ao treino das competências cognitivas efectuado através 

do PEI  - Programa de Enriquecimento Instrumental.







Perante a grande diversidade de características individuais no grupo de 

formandos e a necessidade de acompanhar percursos individuais de 

formação, a fim de ajudar a superar dificuldades de ordem cognitiva, 

entendeu-se introduzir a figura da Monitora de Apoio à formação.

 

  A sua função traduziu-se em:

Elemento de suporte aos Formadores na implementação de métodos e 

técnicas pedagógicas de natureza activa e participativa.

Apoio pedagógico aos formandos com maiores dificuldades de 

aprendizagem, designadamente às pessoas com deficiência mental ou 

doença mental.

Assumir-se como um elo de ligação entre os Formadores, entre o 

Coordenador do Projecto e os Formadores e entre os Tutores do Projecto 

Individual de Formação e Inserção e os Formadores.

Constituir-se num elemento de estabilidade e referencial personalizado de 

normas e regras de comportamento para os formandos nas acções de 

formação com os diferentes Formadores.

No que toca às atitudes e comportamentos dos formandos, surgiram inúmeras 

situações no espaço da formação, compreensíveis à luz da origem sócio-

cultural da maioria dos beneficiários, que dificultaram sobremaneira o 

processo de aprendizagem, tais como:

Apatia do grupo

Cochicho

Troca de mensagens e papelinhos

Exibicionismo despropositado

Perguntas impertinentes ao formador, de 

forma a provocarem a agitação geral.

Comentários insultuosos

Silêncios ostensivos



Face a tudo isto, a Monitora de Apoio, em articulação com o Formador, 

participou na gestão dos conflitos, no aconselhamento individual fora do 

espaço da formação, na mudança de atitudes e comportamentos individuais e 

grupais, no incentivo e motivação para a aprendizagem de competências 

fundamentais ao processo da inserção social e profissional dos formandos.

Por tudo isto, foi requerido que a Monitora de Apoio à formação possuísse uma 

formação pedagógica adequada, facilidade no relacionamento interpessoal e 

um perfil de personalidade capaz de conquistar a confiança dos formandos e 

assumir-se como um elemento aglutinador do grupo.

Por outro lado, importa ainda salientar que, face à grande heterogeneidade  

académico-cultural do grupo, a Monitora de Apoio conseguiu, tantas vezes, 

que os formandos com melhores competências cognitivas se assumissem 

como elementos de apoio aos colegas com maiores dificuldades, tendo 

surgido espontaneamente vários “Tutores” facilitadores da aprendizagem.

Em suma, num grupo de formação tão diversificado no domínio cognitivo-

intelectual e transportando problemáticas sociais tão diversas e complexas, 

revelou-se imprescindível o apoio desta figura pedagógica ao processo de 

formação. 



METODOLOGIA

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO DE SI PRÓPRIO

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO DAS OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

APRENDIZAGEM DE DECISÃO VOCACIONAL

APRENDIZAGEM DE TRANSIÇÃO





Alguns cristalizam a sua escolha vocacional numa grande área de 

actividade - estádio de cristalização (exemplo - um número significativo de 

beneficiários optou, à partida, por um trabalho na área social).

Finalmente, um pequeno número de beneficiários situa-se indubitavelmente 

no estádio de especificação, identificando em concreto a função objecto da 

sua eleição.

Em face deste diagnóstico no domínio vocacional, entendemos existir um 

número muito significativo de beneficiários que necessita de uma intervenção 

nas seguintes dimensões de um programa de Educação de Carreiras:

Entendemos a Maturidade Vocacional como resultado de um processo que tem 

lugar ao longo de diversos estádios de desenvolvimento, envolvendo ao mesmo 

tempo o cumprimento de tarefas próprias dessas fases de desenvolvimento e 

que se espera que tenham lugar numa determinada idade.

Entrevistas de avaliação individual e dinâmicas de grupo levadas a efeito na 

Acção-1 e início da Acção-2 permitiram posicionar os elementos do grupo de 

beneficiários do projecto em estádios de desenvolvimento vocacional bastante 

diferenciados.

Uns, claramente no estádio de fantasia, em que os factores subjectivos e os 

modelos do seu universo social mais próximo determinam a suas escolhas.

Outros, no estádio exploratório, cuja atitude dominante é de tateamento nas 

suas escolhas, determinadas pelos interesses, capacidades e valores.



 Princípio:  Cada um deveria construir o seu projecto vocacional no seio 

de um grupo heterogéneo.

Os 30 beneficiários foram divididos em 3 grupos de 10 elementos cada, 

havendo a preocupação de, em cada um, integrar representantes dos 

diferentes públicos participantes no projecto. Nesta repartição dos diferentes 

participantes, verificaram-se algumas resistências da parte de alguns 

elementos, designadamente daqueles que mantinham já relações anteriores 

ao projecto e dos que rapidamente encontraram afinidades e elementos de 

identificação. Sempre que possível mantiveram-se no mesmo grupo, desde 

que não pusessem em causa a heterogeneidade da sua composição.

As sessões de grupo foram animadas pelo psicólogo de orientação, utilizando 

os meios audiovisuais e os métodos activos e participativos. As sessões de 

cada um dos 3 grupos tinham uma frequência  semanal e a duração de 1 hora, 

podendo o exercício-tema prolongar-se por várias sessões em função do 

interesse do grupo e do cumprimento dos objectivos.

Em função do nível de desenvolvimento e maturidade vocacional, isto é, do grau 

de definição na escolha profissional de cada um dos beneficiários, era dada a 

possibilidade de escolherem, em cada momento, se necessitavam e queriam 

prosseguir nas actividades do programa de Orientação Vocacional ou, pelo 

contrário, preferiam ir experimentando algumas actividades profissionais 

existentes no interior do Centro que apresentavam afinidades com a sua escolha 

profissional.

Nesse sentido, houve um número significativo de beneficiários que haviam 

optado pela área do social e, após algumas sessões, escolheram por ir conhecer 

através de uma observação participante, a função de Monitora de Actividades 

Ocupacionais e Reabilitação e de Ajudante de Lar.

Por outro lado, alguns dos orientandos com maiores dificuldades no domínio 

cognitivo e na tomada de decisão tiveram necessidade de um aconselhamento 

vocacional individual, a fim de, com maior segurança, decidirem a área e posto 

de trabalho mais condizente com o seu perfil individual.

As acções levadas a cabo neste domínio tinham como objectivo que cada 

beneficiário tivesse definido o seu projecto vocacional, seis meses após a sua 

entrada no projecto.



  Resultados:  Com excepção de alguns desempregados de longa duração e 

algumas pessoas com doença mental, a generalidade dos beneficiários nem 

sequer tinham a escolaridade obrigatória, o que à partida constituía  um 

enorme handicap. Do mesmo modo, as experiências profissionais eram muito 

pobres e com carácter precário, havendo um número significativo que nunca 

tinham tido qualquer experiência laboral.

Dignos de registo foram, a nível escolar:

A frequência universitária de uma beneficiária, interrompida devido à 

emergência de uma doença psiquiátrica;

O 11º ano de escolaridade de 2 desempregados de longa duração;

O 9º ano de escolaridade de alguns desempregados de longa duração.

O 6º ano de escolaridade de algumas pessoas mais idosas, equivalente à 

escolaridade obrigatória para o seu tempo.

A nível profissional, foram considerados relevantes pelos grupos:

A experiência profissional como secretária, de uma desempregada de longa 

duração;

A experiência de um outro, na área da informática.

  Objectivo:  Cada beneficiário tomar consciência das suas aptidões, interesses, 

motivações e valores e ao mesmo tempo da necessidade de 

aquisição de competências específicas, a fim de corresponder ao 

seu projecto profissional em fase de construção.

1. Relatos de Histórias de Vida

1.1. Dimensão Escolar e Profissional 

  Objectivo /Metodologia:  Era pedido a cada um dos participantes, no grupo de 

orientação, que descrevessem o seu trajecto escolar e profissional e que cada 

um dos outros elementos anotasse os aspectos que eram mais relevantes e 

valorizantes para a construção do projecto profissional do relator.

 



O trabalho de empregada de balcão de 2 beneficiárias.

A experiência, ainda que de curta duração, de vários participantes na área 

social em Lar de Idosos, em Centros de Reabilitação,etc.

A experiência em estágios profissionais de algumas pessoas com 

deficiência nas áreas de jardinagem, em empresas, como paquetes ou como 

ajudantes de armazém.

1.2. Dimensão Familiar

  Metodologia:  Pedia-se a cada um dos beneficiários, participantes em cada 

grupo, para que descrevesse os aspectos da sua vida familiar que poderiam 

contribuir positiva ou negativamente para a sua inserção profissional. Estes 

mesmos dados eram analisados e apreciados pelo grupo, no seio do qual não 

raro surgiam atitudes e gestos de solidariedade para os problemas que eram 

relatados.

Aspectos positivos registados:

A autonomia social e económica dos filhos de algumas mulheres 

desempregadas de longa duração com idade já mais avançada, o que lhes  

permitia uma maior disponibilidade para recomeçar uma vida profissional;

A autonomia e maior disponibilidade dos beneficiários solteiros ou daqueles 

que, apesar de casados, não tinham filhos;

O ambiente sócio-familiar equilibrado de alguns beneficiários, registando-se 

atitudes de suporte e incentivo à sua inserção profissional por parte de 

maridos/companheiros, pais e outras figuras familiares;

Experiência de apoio e cuidados prestados aos seus filhos e a pessoas idosas 

das suas famílias.

Aspectos negativos registados:

Histórias familiares marcadas por maus-tratos, pela marginalidade, 

toxicodependência;

Uma economia familiar quase exclusivamente dependente de subsídios das 

mais diferentes entidades oficiais e para-oficiais;

A sobrecarga de filhos dependentes de algumas beneficiárias, tornando 

aparentemente difícil a sua participação no projecto e inviável a sua inserção 

profissional;

Atitude generalizada a nível familiar de facilitismo, de desorganização e 

irresponsabilidade;

Um conjunto de mulheres com vidas familiares desestruturadas ;

Atitudes de super-protecção, registadas em alguns pais de beneficiários com 

deficiência.



2. Auto-Retrato

  Objectivo:  Melhorar o Auto-conceito e a Auto-estima. 

  Metodologia:  Pedia-se a cada um dos beneficiários para se auto-descrever 

nas suas características físicas, psicológicas e competências mais relevantes. 

No final de cada auto-descrição, os outros elementos do grupo davam o 

feedback da sua opinião sobre cada um dos participantes e era construído um 

perfil individualizado de cada um.

  Resultados:  Tratou-se de um exercício desenvolvido em várias sessões, em 

que se verificou:

As atitudes mais diversificadas: desde beneficiários que se sobre-avaliaram, 

passando por aqueles que, com maior dose de realismo e de auto-

conhecimento descreveram com maior objectividade, até aos que, em   

grande número, se sub-avaliaram na sua descrição.

Em geral, o feedback dado pelo grupo foi de concordância em relação aos 

que se sobre-avaliaram, tendo o psicólogo de introduzir alguns elementos de 

correcção nesses auto-retratos; de concordância foi igualmente em relação 

1.3. Na Dimensão Pessoal

  Metodologia:  Era pedido a cada um dos participantes, no grupo de orientação, 

que descrevessem o seu trajecto escolar e profissional e que cada um dos outros 

elementos anotasse os aspectos que eram mais relevantes e valorizantes para a 

construção do projecto profissional do relator.

A par do registo de alguns, tais como:

Sou responsável, tenho jeito para o trabalho com crianças, sou trabalhador (a), 

sou uma pessoa sociável, gosto de ajudar os outros, predominaram os relatos de 

algumas características pessoais que resultam de percursos de vida bastante 

traumatizantes, a saber:

Sentimentos de auto-desvalorização (não presto, a minha vida tem sido 

um inferno);

Propensão à reactividade e respostas agressivas, sentimentos de 

revolta;

Sou analfabeto (a);

Sou muito nervoso (a), etc.



aos que se auto-descreveram mais objectivamente; de correcção positiva, 

aos que sub-avaliaram.

Uma melhoria no auto-conhecimento e um suporte na reconstrução da auto-

estima de cada beneficiário.

3. Auto-Avaliação e Inter-Avaliação nas Competências Básicas para o 

Trabalho

 Objectivo:  Melhorar aspectos comportamentais de base para qualquer 

trabalho. 

 

  Metodologia:  Pedia-se a todos os beneficiários, nos diferentes grupos, que 

inventariassem os factores mais relevantes para o sucesso em qualquer 

trabalho. Da participação de todos, resultou a construção de uma ficha com 20 

factores(Anexo: Ficha das Competências Básicas para o Trabalho). Propunha-

se a cada beneficiário que se auto-avaliasse e participasse na inter-avaliação 

dos diferentes elementos do grupo, mediante a resposta a uma ficha de 

avaliação das competências básicas para o trabalho.

No que foi possível observar por todos, no dia  a  dia, do comportamento de 

cada um, em relação às diferentes actividades em que participavam, a saber: 

aulas de formação, práticas em posto de trabalho no Centro, na Orientação 

Vocacional, nas sessões do Desenvolvimento Pessoal e Social, foi  pedido que 

se auto-avaliassem nos 20 factores e se procedesse a uma inter-avaliação no 

seio de cada grupo.

Procedeu-se à avaliação inicial, intermédia e final, no período de 6 meses da 

orientação vocacional, envolvendo cada um dos beneficiários no processo de 

auto-avaliação e inter-avaliação e motivando cada um e todo o grupo para a 

mudança que era necessário operar, tendo em vista a melhoria de dimensões 

comportamentais basilares para a adaptação ao meio laboral.

Como resultado desta estratégia de participação e envolvimento pessoal e 

colectivo na mudança de comportamentos, registaram-se melhorias muito 

significativas nos factores de:



4. A Igualdade de Oportunidades

 Objectivo:  Consciencializar cada um dos beneficiários das suas aptidões,  

competências e direitos, para que não condicionem as suas escolhas 

profissionais em função de estereótipos sociais no que respeita ao sexo, 

deficiência e outros.

  Metodologia:  Procurou-se que o grupo reflectisse e discutisse a razão de ser 

de determinadas profissões serem desempenhadas predominantemente por 

homens e outras por mulheres.

 

Nas sessões sobre este tema foram objecto de discussão:

O papel do homem e da mulher no contexto da casa e da família.

Razões de, nas sociedades ocidentais, a mulher tradicionalmente estar ligada 

à casa e cuidados dos filhos e o homem à profissão.

Profissões que ainda hoje são predominantemente desempenhadas pelo 

homem e outras pela mulher.

Quais as causas desta situação. Vantagens e inconvenientes.

 Resultados:  A abordagem deste tema permitiu que algumas mulheres 

tomassem consciência da igualdade dos seus direitos e mudassem de atitude 

face ás suas escolhas profissionais.



  Metodologia:  Convidava-se cada beneficiário a escolher uma profissão que 

era objecto de análise no seio do grupo, mediante uma grelha com os 

seguintes itens:

Exigências da profissão:

• A nível físico;

• Aptidões;

• Características de personalidade;

• Grau de escolaridade;

Onde a poderei exercer;

Nível remuneratório e outros benefícios;

Situação do mercado de emprego dessa profissão;

O que necessito adquirir de competências para aceder a esta profissão.

 

 Resultados:   Um número significativo de beneficiários confrontou-se com o 

irrealismo da sua escolha profissional ao compararem o perfil de exigências da 

profissão e o seu perfil de competências, o que os obrigou à redefinição da sua 

escolha.

 Objectivo: Que cada beneficiário conheça o leque das oportunidades 

profissionais que se lhe abrem no mercado de emprego, para que, 

de uma forma realista, faça a sua escolha, em ordem à sua 

realização e inserção profissional.

1. Escolha uma Profissão

 Objectivo:  Levar a que cada beneficiário procedesse à análise de uma 

profissão do seu interesse e confrontasse o perfil de exigências da mesma com o 

seu perfil de competências.



 Apresentava-se um conjunto de profissões em cada um destes grupos e cada 

um dos beneficiários escolhia aquelas que mais lhe interessava aprofundar o 

conhecimento.

Utilizaram-se igualmente um conjunto de brochuras de informação profissional 

postas à disposição pelo I.E.F.P.

Outros, devido à saturação do mercado de trabalho na profissão escolhida, 

foram levados a reconsiderar a sua escolha e a apontar para alternativas onde 

encontrem melhores oportunidades de inserção.

Outros beneficiários que, através destas sessões, conseguiram definir a sua 

escolha profissional, começaram a empenhar-se na aquisição de competências 

que lhe permitissem aceder mais facilmente ao emprego.

2. Conhecer as Profissões

 Objectivo:  Que cada beneficiário obtivesse o máximo de informação sobre as  

profissões em geral e sobre as profissões do seu interesse em particular.

 Metodologia: Procedeu-se à informação geral das profissões menos 

qualificadas, a partir dos grupos das profissões da Classificação Nacional das 

Profissões, a saber:



3. Análise da Página de Emprego de um Jornal

 Objectivo:  Que cada beneficiário conheça as profissões a ele acessíveis, 

onde existem maiores oportunidades de emprego.

 Metodologia:  Convidavam-se os beneficiários que, em grupos de 3 

elementos, pesquisassem na página da oferta de Emprego de Jornais as 

profissões mais procuradas por parte dos empregadores.

Analisavam-se os respectivos anúncios e a listagem das profissões e concluía-

se, no todo dos três grupos de trabalho, quais as profissões onde existiam 

maiores oportunidades de emprego.

 Resultados:  Os resultados deste exercício permitiram que cada um dos 

participantes reorientasse as suas escolhas profissionais em função da 

variável “hipótese de empregabilidade”.

4. Fale-nos da sua Profissão

 Objectivo: Que os beneficiários pudessem obter todas as informações sobre 

algumas profissões do seu interesse transmitidas directamente por profissionais 

presentes nas sessões.

Foram convidados profissionais ligados ao Elo Social tais como: Auxiliares de 

Educação, Monitora de Actividades Ocupacionais e Reabilitação, Ajudante de 

Lar, Jardineiro, para falarem da sua profissão.

Questões mais frequentes colocadas pelos participantes:

Que faz na sua profissão?

Para si o que há de mais aliciante na sua profissão?

Que é que a sua profissão tem de mais difícil?

Qual o nível remuneratório?

Em seu entender, o que é preciso para ser um bom profissional, na sua 

profissão?

 Resultados:  O testemunho directo das profissões permitiu a obtenção de 

dados importantes para os beneficiários e que os ajudou no processo de escolha, 

no sentido da adesão ou não às profissões por eles eleitas.



5. Exploração do CD-Rom das Profissões

 Objectivo:   Fornecer aos beneficiários a informação mais detalhada possível 

sobre um conjunto de 17 profissões, onde outros colegas em condições  

semelhantes obtiveram sucesso na sua inserção profissional.

 Metodologia:  Apresentou-se aos beneficiários, através do Data-Show, o CD-

Rom produzido no âmbito do projecto Transnacional que caracteriza 17 

profissões, a saber:

Depois da apresentação desta listagem de profissões, pediu-se a cada um dos 

beneficiários para escolherem a profissão que gostariam de explorar.

Uma vez feita a escolha, convidava-se a que cada um manuseasse a sequência 

das imagens, através do “rato” ou “modo diaporama” da profissão que lhe 

interessava aprofundar o conhecimento.

No final, pediu-se que o elemento que explorou activamente a profissão tecesse 

um comentário sobre a profissão em questão. A todos foi pedido a resposta a um 

breve questionário composto de 10 questões cujo conteúdo e resultados se 

mostram a seguir.

Como nota final, importa acrescentar que o CD-Rom foi utilizado após a sua 

elaboração, numa fase adiantada do projecto, em que uma percentagem 

significativa dos beneficiários já haviam tomado a sua decisão profissional. Foi 

útil sobretudo para os beneficiários que entraram no decurso do projecto para 

preenchimento das vagas que se deram por motivo de inserção profissional ou 

desistência. 

11,5%

16,7%



dado  papel, por  exemplo: as funções de Médico, Atleta, Professor, Aviador, 

Auxiliar de Reabilitação, Ajudante de Lar, Auxiliar de Educação, Jardineiro, 

Mãe, Dona de casa.

Cada um devia escolher uma profissão ou função a desempenhar.

Informaram-se todos os beneficiários que se encontravam num abrigo anti-

aéreo após um bombardeamento atómico. O abrigo dá para seis pessoas e 

dispõe de alimentação e oxigénio para seis. Portanto há que expulsar vários 

membros. Cada beneficiário tinha de argumentar, de modo a demonstrar quem 

devia sobreviver. O grupo tinha de tomar uma decisão acerca de quem devia 

sair e de quem devia ficar.

  Resultados:  Os grupos tiveram muita dificuldade em chegar a um consenso 

(apenas um dos três grupos o conseguiu).

Nos argumentos invocados para não sair do abrigo, os beneficiários 

projectaram: o valor da vida, o valor da solidariedade, a importância e o valor 

das funções de ajuda (médico, profissões sociais), a função maternal...

 Objectivo:  Aprender a tomar decisões em todos os domínios  da sua vida e, em  

particular, no domínio profissional.

1. Tomada de decisão de consenso

 Objectivo:   Avaliar a participação de cada um dos beneficiários na tomada de 

decisão do grupo, bem como as atitudes, interesses e valores defendidos por 

cada um.

 Metodologia:  Recorreu-se ao exercício clássico do “Abrigo anti-aéreo”. 

Nos 3 grupos de 10 beneficiários, cada membro do grupo tinha de escolher um 



psicólogo foram determinantes para os levar a analisar os factores da 

realidade profissional a ter em conta na sua escolha.

Um grupo significativo de pessoas, menos motivadas para a inserção 

profissional, tomou a sua opção pela área do social, com o objectivo de 

prolongar a sua estadia no projecto através da formação teórica mais longa e, 

assim, retardarem a sua transição para o estágio em posto de trabalho.

Finalmente, um pequeno número de beneficiários optava por profissões muito 

irrealistas, invocando meramente que gostariam muito poder vir a ser 

bibliotecário, médico, estofador…

3. Apoio Individual à tomada de decisão

 Objectivo: Proceder ao aconselhamento individual dos beneficiários cujas 

escolhas profissionais eram mais irrealistas e daqueles que ainda se situavam 

num estádio exploratório e bastante indefinido. Ao mesmo tempo, ajudar cada 

um a, coerentemente, manter a decisão tomada. 

2. As razões da minha escolha profissional

 Objectivo:  Analisar a fundamentação de cada um na sua escolha profissional

 Metodologia: Pedia-se a cada beneficiário de cada grupo que dissesse a 

profissão ou área profissional para o qual estava inclinado e por que razões se 

orientava para essa opção. De seguida, o grupo era convidado a pronunciar-se 

sobre a escolha de cada um.

 Resultados:  Alguns beneficiários escolhiam já muito especificamente a função 

que queriam desempenhar e onde poderiam vir a integrar-se (Operador de 

computador; Monitora de Reabilitação; Auxiliar de Educação). Fundamentavam 

a sua escolha nas suas competências, interesses e valores, tinham um 

conhecimento bastante concreto da função e mostrava-se bastante viável a sua 

inserção profissional;

Outros, oscilavam ainda muito sobre diferentes opções, tinham em conta ainda 

sobretudo factores sujectivos (os seus interesses, valores) e menos as 

oportunidades que o mercado de emprego lhe podia oferecer. O grupo e o 



 Metodologia: Em sessões individuais, o psicólogo analisava com cada 

beneficiário o seu perfil de competências, os seus interesses, motivações e 

valores, e outras características pessoais.

Analisava em conjunto com cada beneficiário as oportunidades profissionais 

por ele aventadas e sugeria outras. Estabelecia uma confrontação entre o seu 

perfil de competências e o perfil de exigências da profissão.

Procurava-se que cada um integrasse todos estes elementos para que, por ele 

próprio, tomasse a decisão.

Sugeria-se que experimentasse o desempenho de algumas tarefas que tinham 

afinidades com as escolhas em questão e que era possível exercer no contexto 

do Centro e pedia-se feedback.

Não raro teve de se introduzir uma dose de directividade, sobretudo em alguns 

beneficiários mais fantasiosos na sua escolha.

Finalmente, procurou-se fazer um acompanhamento e apoio às tomadas de 

decisão de cada beneficiário para que não sossobrasse à primeira dificuldade ou 

fossem analisadas as razões inerentes à mudança na tomada de decisão.

4.  Avaliação da tomada de decisão 

 Objectivo: Avaliar a consistência da tomada de decisão profissional de cada 

beneficiário, três meses após o final da intervenção nesta actividade e identificar 

a necessidade de aconselhamento individual.

 Metodologia: Elaboração e aplicação de um questionário a todos os 

beneficiários que se encontravam no final da sua formação específica na área do 

“Desenvolvimento Humano, Pedagogia, Gerontologia e Reabilitação” ou 

estavam já a fazer a sua formação específica em posto de trabalho.

  Anexo:  Questionário



 Comentários:

Verificou-se:

Um bom nível de satisfação pelas acções de formação específicas em curso, 

no projecto;

Um bom nível de adesão à escolha profissional feita pelos beneficiários;



Um razoável grau de especificação dos beneficiários sobre a preferência do 

seu trabalho na área social;

Uma necessidade de melhorar o conhecimento sobre as funções a 

desempenhar (sinal de alguma ansiedade face às especificidades da 

organização e posto de trabalho a desempenhar, que muitos deles ainda 

desconheciam).

  Objectivo:  Aprender as exigências impostas pelo mundo do trabalho em geral 

e pela função objecto da escolha de cada beneficiário em particular.

1. As Exigências do Mundo do Trabalho

 Objectivo:  Que cada beneficiário interiorize os pré-requisitos colocados pela 

empresa.

 Metodologia: Solicitava-se aos beneficiários que haviam passado já por 

experiências de trabalho que relatassem as suas experiências de trabalho:

As condições em que trabalharam;

Os horários de trabalho;



Encarregado de Oficina

Jardineiro

Lavadeira / Engomadeira

A penosidade do trabalho, se fosse o caso;

As relações com as chefias;

As relações com os colegas e o trabalho em equipa;

Quais os aspectos mais e menos gratificantes da sua experiência de trabalho; 

Quais os factores de sucesso ou de insucesso nesse emprego;

As experiências eram partilhadas entre todos os beneficiários, procedendo-se a 

uma síntese dos aspectos considerados mais relevantes da experiência de cada 

um e a ter em conta no processo de adaptação ao meio laboral.

2. Observa e Experimenta

 Objectivo:  Conhecerem, através de visitas, observação e experimentação as 

exigências e condições de trabalho de algumas profissões.

  Metodologia:  Deu-se oportunidade a que cada beneficiário observasse e 

experimentasse alguma das profissões em plena execução no Elo Social, a 

saber:

Escriturária/Secretária

Operador de computador

Auxiliar de Educação

Ajudante de Lar

A observação e experimentação era possível nos espaços que 

convencionámos designar de “Desenvolvimento de Competências de Base 

para o Trabalho”, ou sempre que o beneficiário tivesse optado por não 

participar nalguma aula/módulo teórico.

Realizaram-se algumas visitas: a diferentes postos de trabalho na Cateringpor, 

ao colégio S. Miguel Arcanjo, a Centros de Dia e a Lares para pessoas idosas.

Observou-se e analisou-se o CD-Rom das 17 profissões, numa óptica das 

exigências colocadas pelas diferentes profissões.

3. Atenção à Fase de Estabelecimento

 Objectivo: Alertar para os cuidados a ter na chegada a um emprego e 

integração numa equipa de trabalho.

Operador de máquina de embalagem

Estofador / Costureira

Carpinteiro



 Metodologia:  Através da técnica do Role-playing, foram representados os 

pontos críticos na chegada a um emprego: 

A apresentação, as atitudes e comportamentos.

As dificuldades no desempenho das tarefas;

A preparação para um acolhimento menos cuidado da parte das chefias;

As atitudes hostís de alguns elementos da equipa de inserção que 

normalmente vêem o recém-chegado como um intruso no seu “território”.

As atitudes a cultivar:

Elevado interesse e motivação

Atitude relacional amistosa e de simpatia

Humildade para acolher as orientações e ajudas dos elementos da equipa 

mais antigos;

Auto-confiança e segurança pessoal

Correcção nas relações interpessoais com colegas e chefias.

4. Os meus Direitos e meus Deveres como Trabalhador

 Objectivo: Procurar que cada beneficiário consciencialize os seus direitos e 

seus deveres na qualidade de trabalhador. 

 Metodologia:  Análise do conteúdo de um contrato de trabalho, com especial 

atenção para:

O conteúdo funcional das tarefas que se obriga a desempenhar com zelo e 

dedicação;

Os horários que se obriga a cumprir, de acordo com a legislação de trabalho;

O prazo de contrato de trabalho: a termo e sem termo;

A retribuição financeira correspondente à sua categoria profissional, em 

conformidade com a contratação colectiva que abrange o sector;

Outras regalias sociais: alimentação/subsídio de alimentação, seguro de 

acidente de trabalho, etc.



A par do que fica consignado em contrato de trabalho, procurou incutir-se em 

cada beneficiário a necessidade de consciencializar:

A paridade na relação, de trabalho com a entidade empregadora;

O direito à sua dignidade pessoal;

A obrigação de respeitar e o direito a ser respeitado.





O BC E O SEU ENQUADRAMENTO NO PROJECTO EQUAL:

O CASO ESPECIAL DO FE-FORMEMPREGO

DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES





No início, apresentaremos o contexto inicial em que surgiu este trabalho, 

nomeadamente a obrigatoriedade imposta pelo EQUAL e o interesse próprio 

do FE-FORMEMPREGO em segui-la de um modo personalizado, procurando 

efectivamente beneficiar desta tarefa. De seguida, procuraremos descrever os 

aspectos referentes ao projecto em si, em que se pretende explicar com rigor 

todos os passos seguidos e instrumentos utilizados na prática. Como “não há 

melhor prática do que uma boa teoria”, serão também resumidamente 

referidos os aspectos teóricos que tivemos de aprofundar na realização desta 

tarefa. Por fim, aspectos de inovação e melhoria serão também propostos 

sempre que assim se proporcionar. 

O presente capítulo pretende relatar a experiência de 

realização do Balanço de Competências (BC) no âmbito do 

projecto FE-FORMEMPREGO. Especificamente, pretende-se 

incidir sobre a forma como este processo decorreu no grupo-

alvo de beneficiários, compreendendo o papel que 

desempenhou como método de organização e elemento de 

marketing individual rumo ao emprego. 

A ordem sugerida de apresentação dos conteúdos é aquela que foi 

cronologicamente seguida por nós na execução deste trabalho. Julgamos que, 

deste modo, este documento poderá ser mais útil para os que iniciarem 

futuramente uma tarefa semelhante. O tom do discurso será aquele de quem 

conta uma experiência pessoal, de acordo com a ideia de uma “narrativa de boas 

práticas”.

1. O BC e o seu enquadramento no projecto EQUAL:

O caso especial do FE-FORMEMPREGO 

Na nota de abertura do documento de apoio à realização 

do BC no âmbito dos projectos EQUAL (Estevão, 2002) a 

gestora do programa EQUAL salienta a importância da 

realização deste processo. Segundo esta, uma vez que o 

FE-FORMEMPREGO
FE-FORMEMPREGO



desenvolvimento de competências individuais e colectivas é um dos objectivos 

mais importante da iniciativa EQUAL, a sua avaliação é indispensável e deve 

ocorrer através de um BC que permita medir o resultado do projecto a esse 

nível. A Gestão Equal salienta que, apesar deste ser um procedimento 

obrigatório, o desejável é que incorpore da forma mais adaptada cada projecto 

e seja compreendido não como um encargo mas como uma “mais-valia”. 

Foi com este espírito que o projecto FE-FORMEMPREGO 

recebeu esta tarefa. Tendo em consideração o tipo de 

tarefa proposta, a entidade interlocutora Elo Social  

procurou orientação junto de um dos parceiros  o IPRH 

(Instituto de Psicologia das Relações Humanas)  que, pela 

experiência académica em Psicologia, poderia 

recomendar a forma mais adequada de realizar este 

processo. Foi neste contexto que nos surgiu a proposta de realizarmos este 

trabalho como consultoras externas para a realização do BC. 

O projecto de BC incidiu em três eixos: o grupo de beneficiários, o grupo de 

agentes e as organizações ligadas ao projecto. Os objectivos tiveram de ser 

adequados às características de cada grupo-alvo do BC. No presente capítulo, 

dadas as especificidades do manual em que se insere  Orientar e inserir -  serão 

apenas apresentados os resultados do trabalho realizado com o grupo de 

beneficiários do projecto. 

Esta intervenção foi um longo processo, que passou por várias fases até chegar 

ao resultado final actual. Dadas as características do projecto, veremos que nem 

sempre o processo pode ocorrer como inicialmente desejado e planeado. Tendo 

em consideração o grupo-alvo dos beneficiários do projecto, constituído por 

indivíduos provenientes de diversos grupos socialmente desfavorecidos, 

ocorreram algumas dificuldades expectáveis tais como: o conflito, a abstenção, a 

desmotivação e dificuldades na realização de algumas tarefas e a desistência. 

Para ultrapassar estas dificuldades, o espírito de flexibilidade demonstrou ser, 

muitas vezes, absolutamente necessário. Como veremos posteriormente 

tiveram que ser realizados vários ajustamentos ao plano inicial. 

De seguida, será descrita a forma como decorreu este 

longo processo desde a fase de planeamento, 

passando pela fase de execução e, finalmente, a fase 

de conclusão/avaliação. Em termos sucintos, durante a 

fase de planeamento o nosso objectivo prioritário era, 

não só compreender o significado de um BC, mas 



executados ao nível do BC consistiu em duas vertentes: revisão do conceito de 

BC em termos teóricos e exemplos práticos de processos deste tipo. Em 

primeiro lugar, foram considerados os aspectos teóricos inerentes à definição 

de BC. Neste sentido, realizou-se uma revisão de literatura para compreender 

a abrangência deste conceito ao nível europeu (especialmente o francês) e ao 

nível de Portugal. Luís Imaginário (1998; 2001) surge, neste contexto, como 

um autor de referência que estuda este conceito e a sua aplicabilidade como 

ferramenta de reconversão profissional no contexto português. Tendo como 

base a ideia deste autor e de outros (e.g., Jordão, 1997), foi possível constituir 

o quadro teórico que norteou a nossa intervenção (ver Tabela 1).  

também definir as acções que podiam legitimar este processo. Por sua vez, a 

execução referiu-se à aplicação propriamente dita das acções do processo do 

BC aos beneficiários do projecto. Por fim, a fase de conclusão pretendeu avaliar 

as várias fases da acção decorrida, verificando o seu impacto no indivíduo e a 

sua funcionalidade como ferramenta de marketing individual e social. 

2.  Descrição da sequência de actividades

2.1. O Planeamento

O planeamento do processo de BC exigiu vários 

passos que podem ser resumidos em dois 

aspectos principais: a revisão de trabalhos 

realizados anteriormente ao nível do BC e a 

organização das actividades futuras a executar no 

projecto FE-FORMEMPREGO em concreto, tendo em 

consideração a sua inserção no programa EQUAL. 

A tarefa de revisão dos trabalhos anteriormente 

1. Definição de BC

“O Balanço de Competências consiste numa oportunidade dada a um indivíduo, 

qualquer que seja a sua situação profissional, de fazer uma auto-avaliação do seu 

itinerário profissional, pessoal e social,  tomando como ponto de partida essa situação , 

no momento presente, e proporcionando-lhe não apenas posicionar-se relativamente a 



esse itinerário, mas ainda também em função desse posicionamento, delinear projectos 

para o futuro” (Imaginário, 1998, p.37)

2. Objectivo do BC 

Em termos gerais, o Balanço de Competências (BC) pretende auxiliar os indivíduos a 

interagirem com o ambiente envolvente através duma melhor compreensão da forma de 

mobilizarem e transferirem as suas competências. Pretende desenvolver a autonomia 

na concretização dos projectos profissionais. Neste sentido, o seu principal objectivo é o 

de que sejam os intervenientes a reconhecer as suas próprias competências. 

3. Destinatários do BC

O BC pode ser realizado com públicos muito distintos. De acordo com Imaginário 

(1998b), este é um processo indicado no caso de públicos-alvo em riscos de exclusão 

sócio-profissional, nomeadamente na adaptação/reinserção profissional de adultos 

pouco escolarizados. Incidindo sobre competências desenvolvidas em várias esferas da 

vida, este processo garante a consideração de capacidades para além daquelas 

estabelecidas em termos de níveis de qualificação, diplomas ou certificado muitas vezes 

inexistentes neste tipo de população. 

4. Aspectos a considerar na realização do BC

Existem alguns aspectos que têm de ser considerados na execução do BC: não pode ter 

um carácter obrigatório; deve considerar o indivíduo no seu todo e não só na sua 

dimensão profissional;  e deve enfatizar o “caminho” a seguir. É muito importante que se 

compreenda que a realização do BC é a realização do “seu BC”. Neste sentido a função 

do profissional do BC nunca é a de realizar o BC, mas sim, a de ajudar o sujeito a analisar, 

investigar e definir o seu projecto de vida. Neste sentido, deve-se evitar somente a 

avaliação externa através da utilização de questionários ou testes psicológicos.

Um BC é uma intervenção que visa a valorização do próprio sujeito a fim dele próprio se 

responsabilizar pelo seu futuro profissional. Em contrapartida não é uma acção de 

“assistência” a um sujeito com dificuldades de inserção pessoal e sócio-profissional.

Relativamente à revisão de exemplos práticos de realização de BC, salienta-se o 

projecto Pecaplan. Também financiado pelo Fundo Social Europeu, este 

representa um exemplo do que considerámos uma boa prática de BC  (ver 

Tabela 2). 



estas podem ser avaliadas em termos de competências. Elaboração de um perfil de 

competências: auto e hetero-avaliação. Comparação com perfis de competências 

previamente definidos (constituídos com base nas competências chave a 

desenvolver com o projecto, Classificação Nacional das Profissional das Profissões, 

Perfis Emergentes...). Propõe-se a utilização do modelo Tulipa. Este modelo 

considera as competências na permanente interacção entre um indivíduo e o 

ambiente que o rodeia, quer em termos profissionais, quer em termos da vida social e 

pessoal. Neste sentido, faz justiça às competências desenvolvidas de modo informal, 

adequando-se ao público alvo em análise. Este modelo considera ainda três níveis 

de competência: um nível base em que as competências dos três sectores, 

fortemente relacionadas, constituem a identidade psicossocial; um nível intermédio 

de competências essencialmente genéricas e transferíveis e um nível de 

competências específicas (definidas de acordo com cada perfil profissional).

4. Realização do Portfolio- apresentação das competências:

O portfolio consiste num documento em que estão sintetizados os resultados das 

várias fases da acção decorrida. É individual e consiste num “curriculum alargado”. 

O projecto PECAPLAN sugere que o BC se realize em quatro fases: 

1. Início do balanço - Propósitos; Elaboração do contrato:

Nesta fase, pretende-se esclarecer os envolvidos da finalidade do BC e determinar a 

sua motivação para a sua prossecução. 

2. Explorar o passado  Exploração das experiências e síntese das 

aprendizagens:

Pretende-se explorar a história de vida dos sujeitos, definindo momentos importantes. 

Identificação das principais aprendizagens efectuadas durante a vida.

3. Da aprendizagem para as competências. Identificação das 

competências por referência aos perfis profissionais:

O propósito desta fase é a transferência das aprendizagens em termos das 

competências. Pretende-se a identificação das aprendizagens efectuadas e de como 



Um aspecto central à tarefa de planeamento foi a de compreender de que 

modo a revisão de literatura se adequaria à tarefa específica em causa. Deste 

modo, foi possível planear as actividades a utilizar no projecto. Neste sentido, 

verificámos que a revisão de literatura efectuada estava de acordo com o que 

era proposto pelo gabinete de Gestão EQUAL. 

Tal como explícito na definição de BC de Imaginário (2000) e na proposta 

prática do projecto PECAPLAN, verificámos que a Equal (Estêvão, 2002) apoia 

também a auto-avaliação, aconselhando a opção por acções de formação com 

os envolvidos no BC e sugerindo metodologias indicadas para elaboração 

deste balanço. Por exemplo, ao nível dos beneficiários sugeria acções de 

grupo (20 horas) assentando num forte envolvimento e elevada participação 

individual (empowerment). Neste sentido, deveriam ser considerados vários 

factores como, por exemplo, a sensibilização para a importância do auto-

conhecimento e reconhecimento das competências individuais de cada 

pessoa, a ident i f icação das aprendizagens ao longo da v ida 

independentemente dos contextos (saberes, saberes ser, saberes fazer); e a 

identificação das competências transversais e específicas.  

Em termos gerais, a revisão de literatura efectuada permitiu uma compreensão 

das particularidades de realização de um processo de BC e o tipo de metodologia 

a utilizar. Neste momento, criaram-se as condições para a realização da segunda 

tarefa da fase de planeamento que consistiu na organização das tarefas do BC, 

considerando as características específicas do projecto FE-FORMEMPREGO . 

No planeamento de actividades foi decidido que uma metodologia de carácter 

participativo, que incidisse na realização de exercícios individuais seria a mais 

adequada de modo a proporcionar momentos de auto-avaliação. Optou-se pela 

realização de sessões de grupo para os 30 beneficiários, em número e estrutura 

variável segundo a fase do projecto - Inicial, intermédia ou final. As sessões 

seriam realizadas uma vez por semana, não excedendo os 90 minutos. 

Estipulou-se que, embora a primeira sessão fosse realizada com o grupo 

completo, este seria dividido em dois grupos, sendo esta 

divisão realizada de acordo com os resultados obtidos na 

primeira sessão e dados anteriores recolhidos. Estas sessões 

seguiriam a proposta do PECAPLAN e pretenderiam 

aferir, em conjunto com os sujeitos, em que medida 

foram desenvolvidas determinadas competências 

devido à participação no projecto. 



Procurou-se, desde o início, especificar as 

competências que se pretendiam desenvolver no 

projecto FE-FORMEMPREGO e classificá-las, 

sempre que possível, de acordo com o modelo Tulipa 

(ver tabela 2). Neste momento, apenas se abordou as 

competências base e transversais (ver Tabela 3 para 

um exemplo), indicando que as competências 

específicas seriam futuramente indicadas após 

conhecimento do tipo de profissão desejado por cada 

indivíduo. Como base para a sua delimitação propôs-

se, por exemplo, as informações do documento de 

apoio à realização do BC da EQUAL (Estêvão, 2002) 

e as sugestões da associação ANEFA. 

Na fase de planeamento, que consideramos 

essencial num processo desta natureza, procurou-se 

especificar o mais claramente possível as etapas em 

que ocorreria o processo, o objectivo proposto, as 

actividades previstas, a duração e as datas (ver 

Tabela 4 para um exemplo do plano realizado). 

Proporcionar a 

participação activa na 

construção do seu 

projecto sócio-

profissional 

• Capacidade em planear e            

organizar um projecto de vida

• Capacidade em escolher uma 

profissão 

• Disponibilidade e sentido de 

colaboração

• Dedicação e empenhamento

• Auto-conhecimento

• Auto-estima

Contribuir para o 

esbatimento dos 

factores sócio-

familiares que entravam 

o seu processo de 

inserção profissional

• Segurança pessoal e auto-

confiança

• Capacidade em solucionar 

problemas

Promover a 

constituição de um 

Centro de 

Competências de 

Formação vocacionado 

para o apoio à 

problemática das 

pessoas idosas e das 

pessoas com 

deficiências na fase do 

envelhecimento

• Conhecimentos sobre primeiros 

socorros e cuidados básicos de 

saúde

• Competências profissionais num 

ramo específico

• Conhecimentos e capacidades 

ao nível dos cuidados à terceira 

idade

• Disponibilidade e sentido de 

colaboração

• Dedicação e empenhamento

• Auto-conhecimento

• Auto-estima

(Continuação na página seguinte)



Proceder  á 

experimentação do 

modelo de orientação-

formação integrada 

entre pessoas com e 

sem deficiência através 

da transferência de 

saberes e experiências 

do sector educativo

• Sentido de 

responsabilidade

• Disponibilidade e 

sentido de 

colaboração

• Motivação para o 

trabalho 

Possibilitar a cada 

beneficiário uma 

formação académico-

funcional e a 

aprendizagem de 

competências 

psicossociais e de 

autonomia

• Conhecimentos de língua portuguesa

• Conhecimentos básicos de matemática

• Conhecimentos na gestão da vida doméstica

• Conhecimento da realidade das organizações 

e das suas exigências

• Conhecimento sobre as profissões

• Conhecimentos básicos de Informática

• Conhecimentos sobre aspectos do 

desenvolvimento humano

• Conhecimentos de métodos e técnicas 

pedagógicas

• Conhecimentos e capacidades ao nível dos 

cuidados da infância

• Conhecimentos e capacidades ao nível dos 

cuidados da terceira idade

• Capacidade na 

gestão de 

conflitos

• Capacidade para 

a procura activa 

de emprego

• Hábitos de 

assiduidade e 

pontualidade

1. Sensibilização 

dos Parceiros

Reunir Parceiros

(PD)

• Reunião com

todos os parceiros

• Entrega de um

folheto informativo

Sobre o BC

1h 30m Março 2003

2. Recolha da 

Informação

Aferir junto dos 

beneficiários, 

agentes e 

organizações as 

suas competências 

de partida

(ver para cada 

Grupo alvo)

Março / Abril 2003

Beneficiários 25h 30m

• Acção de 

formação conjunta 

(30 sujeitos)

• Apresentar e 

introduzir o 

conceito de BC

• Envolvimento dos 

sujeitos no seu BC

• Sessão 1 -  

Apresentação dos 

propósitos do BC

Março 2003• Sessão 1 - 1h 30m

• Acção de formação 

com 2 grupos de 15 

sujeitos: realização 

de 4 sessões de 

formação no total 

para cada grupo (3h 

cada sessão)

• Recolha de dados • Sessão 2 e 3 -  

Retomar o passado

• Sessão 3 e 4 -   das 

aprendizagens para 

as competências

• Sessão 5 - Síntese; 

Construção do 

portfolio individual

• Sessão 2 e 3  4 -  

½h x 2 = 9h

• Sessão 3 e 4 -

  4 ½h x 2 = 9h

• Sessão 5 - 

  3h x 2 =6h

Março / Abril 2003

3. Relatório Compilar os

Resultados globais 



Por questões administrativas de enquadramento do processo de BC no 

projecto FE-FORMEMPREGO, este teve inicio apenas em Maio de 2003. Face 

a esta modificação, considerou-se mais apropriado realizar de forma 

aglutinada o BC inicial, respeitante às competências de partida, e o BC 

intermédio, relativo às competências adquiridas no decorrer do projecto (que 

tinha sido iniciado a Setembro de 2002). Neste sentido, foi pedido aos 

participantes que separassem as suas experiências de vida anteriores à 

entrada no projecto e aquelas ocorridas nele. Este foi um objectivo conseguido 

para todos os participantes. Neste sentido, foi possível realizar as tarefas 

previstas para as duas fases (ver tabela 5 e 6 para um resumo das sessões 

realizadas). Este BC coincidiu até ao período final da formação. 

O BC final para estes indivíduos decorreu no período de Maio a Junho de 2004 

(ver tabela 7). Este processo decorreu no período após a inserção profissional 

em que os beneficiários se encontravam a desempenhar um estágio em posto 

de trabalho. Devido a situações de desistência permaneceram 14 dos 25 

indivíduos iniciais. Como substituição dos indivíduos que desistiram, o FE-

FORMEMPREGO decidiu proporcionar a entrada de novos elementos. Estes 

Como veremos seguidamente, o plano inicialmente traçado constituiu uma forte 

referência para a forma como o processo foi efectivamente executado. No 

entanto, tal como já tinha sido anteriormente referido, a natureza do projecto em 

causa, caracterizado, por exemplo, pela diversidade de públicos-alvo 

contemplados, exigiu algumas alterações, nomeadamente no que se refere à 

entrada e saída de indivíduos no projecto. Na descrição da fase de execução do 

projecto, serão referidos com maior detalhe estes aspectos.

2.2.  A execução

A execução total do BC ocorreu no período de 

Maio de 2003 a Julho de 2004, sendo dividido 

em dois períodos: Maio a Julho de 2003  

realização do BC inicial e intermédio - e de Maio a Julho 

de 2004  realização do BC final para os indivíduos 

presentes desde o início do projecto e realização de um 

BC síntese para os indivíduos que entraram entretanto 

no projecto. 



13 indivíduos que entraram entretanto realizaram um BC síntese, relativo ao 

BC inicial, relacionado com a experiência de vida anterior à entrada no projecto 

• Apresentar e 

introduzir o conceito 

de BC

• Envolver os 

beneficiários no seu 

BC  

• Apresentação

• Apresentação do conceito de BC e sua 

adequação ao projecto

• Descrição de um momento na vida de 

cada indíviduo em que tiveram sucesso 

(pode ser sucesso profissional e/ou 

pessoal e/ou familiar); esse momento 

pode ser descrito através de uma frase, 

de um desenho, de uma música, de um 

título de um filme, etc

• Promoção da participação  no BC do 

projecto

• Discussão em 

grupo

1h30m

• Envolver os 

beneficiários no seu 

BC

• Conhecer as 

profissões que cada 

um deseja exercer

• Realização de um jogo /dinâmica de 

grupo em que cada um se apresenta e 

diz a profissão que gostaria de exercer 

(estando o grupo disposto num círculo 

fechado) e lança um novelo de lã a 

outra pessoa, ficando com o início do fio 

de lã na sua mão, e assim 

sucessivamente até todos se terem 

apresentado e se ter criado uma rede 

de fios de lã complexa e grande; 

posteriormente, lança-se novamente o 

novelo de lã para quem nos tinha 

enviado tendo que referir o seu nome e 

a profissão que deseja exercer

• Jogo de “quebra-

gelo”

1h30m

• Caracterizar os 

períodos de vida: 

passado, presente e 

futuro

• Iniciar o retomar do 

passado

• Caracterização dos seguintes períodos 

de vida: passado, presente e futuro

• Descrição das experiências mais 

relevantes nos vários domínios da vida 

de cada beneficiário

• Exercício individual 

Exercício 1 e 2

1h30m

• Continuar o retomar 

do passado

• Descrever as 

aprendizagens 

efectuadas ao longo 

da vida

• Descrição dos locais e aprendizagens 

realizadas, até ao momento, nos vários 

contextos (educação e formação, 

trabalho, família e amigos) da sua vida 

• Exercício individual 

Exercício 3, 4 e 5

1h30m



• Apreciar os 

resultados do 

exercício anterior

• Operacionalizar as 

aprendizagens em 

termos de 

competências

• Definição do conceito competência

• Apresentação de uma lista de 

competências

• Identificação das competências 

associadas ás aprendizagens descritas 

no exercício da sessão anterior

• Exercício individual 

Exercício 6

1h30m

• Promover a 

confiança e o 

marketing pessoal

• Elaboração de um anúncio onde cada 

um se descreve e “vende-se” como 

profissional (segundo a profissão que 

quer exercer); coloca-se os anúncios 

numa caixa, passa-se este, lê-se um 

papel de cada vez e tenta-se adivinhar 

quem o escreveu, justificando a sua 

escolha

• Exercício individual

• Partilha em grupo

1h30m



• Avaliar as 

expectativas e 

opiniões em relação 

ao projecto

• Descrição das  expectativas e razões de 

entrada para o Fe-Formemprego

• Exercício individual

   Exercício 7

• Partilha em grupo

1h30m

• Avaliar e identificar 

as aprendizagens 

realizadas durante o 

projecto Fe-

Formemprego

• Realização de uma síntese das 

actividades realizadas desde a entrada 

no projecto e identificação das 

aprendizagens efectuadas com essas 

actividades  

• Exercício Individual 

   Exercício 8

• Partilha em grupo

1h30m

• Operacionalizar as 

aprendizagens em 

termos de 

competências

• Estimular a auto-

avaliação e hetero-

avaliação

• Identificação das competências que 

cada um pensa possuir tendo em conta 

a profissão que se propõe seguir - Auto-

avaliação

• Identificação de pessoas chave que 

possam avaliar as competências do 

individuo para exercer a profissão 

escolhida - Hetero-avaliação

• Check-list das 

competências para 

cada profissão 

   Exercício 9

1h30m

• Construir o portfolio 

individual

• Sintetizar o BC 

intermédio

• Confrontação dos resultados da auto e 

hetero avaliação

• Iniciação da realização do portfolio

• Portfolio individual

   Exercício 10

1h30m

• Finalizar a 

construção o 

portfolio individual

• Realização do portfolio individual • Portfolio individual

   Exercício 10

1h30m



Ter conhecimentos sólidos sobre as 

características biológicas, psicológicas e 

sociais da pessoa idosa

Ter a capacidade de acompanhar os 

utentes na instituição 

Demonstrar capacidade para auxiliar nos 

cuidados de higiene e conforto pesoal 

dos utentes (por exemplo, despir/vestir, 

lavar, dar banho, levantar/sentar e/ou 

deitar, cuidar da pele, unhas e cabelo, 

fazer a barba, prevenir escaras, medir 

temperatura e tensão, colocar 

arrastadeira e mudar sacos colectores, 

fazer pequenos pensos)

Ministrar e acompanhar  a medicação 

prescrita

Zelar pelo bem estar dos utentes 

Apoiar e colaborar nas tarefas de 

alimentação (transportar refeições, servir, 

recolher marmitas, dar de comer) 

Colaborar e integrar os utentes nas 

actividades sócio-recreativas

Ter a capacidade de incentivar e motivar 

o utente



Revelar características como uma boa 

resistência física e dinamismo

Revelar competências comunicacionais

Ter capacidade de conversar/saber ouvir

Estabelecr relação de 

proximidade/empatia com os utentes

Estimular a actividade física e mental dos 

utentes

Promover um bom clima relacional com 

os colegas de trabalho e facilitar a 

interacção em situações de trabalho em 

equipa

Aplicar os procedimentos relativos aos 

cuidados básicos de saúde 

Identificar situações de risco de acidente 

e as medidas de segurança adequadas  

Utilizar os procedimentos e as técnicas 

adequadas de primeiros socorros em 

situação de acidente  

Aplicar os cuidados de higiene pessoal e 

ambiental

Respeitar a privacidade, a intimidade e a 

individualidade dos outros 

Demonstrar confiança e autonomia na 

execução das suas tarefas



• Descrever e avaliar 

as aprendizagens 

efectuadas desde o 

último período de 

avaliação 

• Identificação das aprendizagens 

efectuadas associando-as aos 

acontecimentos e experiências 

descritos na sessão anterior

• Exercício 

Individual 

Exercício 3, 4 e 5

• Partilha em grupo

1h30m

• Analisar o percurso 

de cada indivíduo 

desde a última 

avaliação de 

competências

• Descrição dos acontecimentos e 

experiências de vida na área 

profissional, familiar e social desde o 

último momento de avaliação das 

competências

• Exercício individual 

  Exercício 11

• Partilha em grupo

1h30m

• Operacionalizar as 

aprendizagens em 

termos de 

competências

• Analisar a evolução 

e/ou regressão de 

competências

• Identificação das competências que 

cada um pensa possuir tendo em conta 

as experiências vividas no campo 

profissional desde o último momento de 

avaliação

• Identificação de pessoas chave para a 

hetero-avaliação

• Check-list das 

competências para 

cada profissão 

   Exercício 9

1h30m

• Construir o portfolio 

individual

• Analisar o percurso 

vivido desde a 

entrada para o 

projecto Fe-

Formemprego até 

ao momento

• Sintetizar o BC final

• Confrontação dos resultados da auto e 

hetero avaliação

• Confrontação dos resultados com os 

dados do BC intermédio

• Iniciação da realização do portfolio

• Portfolio individual 

Exercício 12

1h30m

• Finalizar a construção 

do portfolio individual

• Estimular a 

construção de um 

projecto de vida

• Realização do portfolio individual1h30m • Portfolio individual 

Exercício 12



• Avaliar as 

expectativas e 

opiniões em relação 

ao futuro pessoal 

• Identificação das actividades e planos a 

pôr em prática para a concretização do 

projecto de vida 

• Partilha em grupo1h30m



Atraso na execução do 

BC inicial 

Aglutinar o BC inicial com o BC 

intermédio, focando o primeiro 

nas experiências anteriores à 

entrada no projecto e o 

segundo nas actividades e 

experiências realizadas no 

decorrer deste até ao momento

O BC deve ser enquadrado 

e planeado desde o início 

da elaboração de um 

projecto que pretenda 

promover as competências 

sócio-profissionais de um 

grupo-alvo. Neste sentido 

deverão ser realizados 

separadamente o BC inicial, 

intermédio e final.

Dificuldades 

administrativas



• A heterogeneidade 

existente no grupo de 

beneficiários tornou 

difícil a aplicação de 

alguns exercícios 

verificando-se 

diferentes graus de 

facilidade na realização 

das tarefas 

nomeadamente ao 

nível da compreensão 

dos exercícios e da 

velocidade de 

realização 

• Descrever experiências

da  vida passada

• Falta de motivação 

para a realização de 

determinados 

exercícios

• Desistências de alguns 

beneficiários do 

projecto

• Como forma de colmatar as 

dificuldades verificadas, optou-se 

pela permanência em todas as 

sessões de duas monitoras de BC. 

Em alguns casos, esteve ainda 

presente uma técnica de 

acompanhamento na formação. 

Deste modo, foi possível realizar um 

acompanhamento personalizado, 

atendendo às dificuldades e 

características de cada beneficiário.

• Com o intuito de tornar mais simples 

o processo de auto-avaliação 

inerente ao BC, optou-se pela 

criação de momentos lúdicos no 

decorrer das sessões que tinham 

como objectivo promover a 

confiança nas monitoras, neles 

próprios e nos colegas. Verificou-se 

que foi possível, deste modo, 

aumentar também a motivação na 

realização de certas tarefas.

• Tornou-se essencial flexibilizar e 

adaptar o BC à rotatividade 

existente no grupo de beneficiários, 

propondo diferentes modalidades de 

BC. 

Um BC a ser 

realizado com um 

grupo de indivíduos 

com características 

semelhantes a este 

deverá ter em 

atenção as 

dificuldades 

apontadas. Apesar de 

não estar descrito na 

literatura sobre BC 

formas de ultrapassar 

estas dificuldades, 

este não deve ser um 

assunto 

negligenciado. Cada 

BC deve ser ajustado 

ao público alvo. Neste 

sentido, julgamos que 

o presente 

testemunho poderá 

ser uma mais-valia.  

Dificuldades 

inerentes ao 

grupo-alvo 

Em conclusão, verificou-se que a fase de execução do BC decorreu num período 

alargado optando-se pela flexibilidade nos procedimentos de forma a adaptar-se 

ao público-alvo em causa. De um modo geral, o processo ocorreu com sucesso. 

2.1. A conclusão

Apesar das dificuldades já referidas, a realização do BC no 

âmbito deste projecto revelou ser uma mais-valia em termos 

gerais. A participação na realização dos exercícios foi elevada 

existindo, contudo, diferenças no grau de adesão dos vários 

beneficiários. Em termos da avaliação em concreto da sua 

participação no processo de BC, as opiniões divergem: 

“Utilizei o portfolio na minha entrevista de emprego. A Dra. que me atendeu achou muito 

interessante a forma como estava organizado e os aspectos que referia” (Beneficiária 1)

“Gostei de ver o portfolio mas acho que não teve grande importância para conseguir o 

estágio. Era para uma função diferente” (Beneficiária 2)

“Não gostei de participar no BC pois não entendi para que servia” (Beneficiário 3)



Em termos gerais, o resultado global do BC indica que houve melhoria das 

competências dos beneficiários com a entrada no projecto FE-

FORMEMPREGO. Esta foi, aliás uma situação verificada também ao nível dos 

outros públicos-alvo do projecto (ex. agentes). 

Para além do desenvolvimento das competências específicas relativas à 

realização da função a executar, verificou-se uma melhoria significativa em 

competências gerais destacando-se a capacidade de auto-reflexão. A 

comparação do portfolio inicial e intermédio com o portfolio final é reveladora 

das mais-valias adquiridas: foi realizado de modo mais completo e com maior 

facilidade.

Apesar de haver algumas opiniões negativas verifica-se 

que, de acordo com as informações que nos foram 

fornecidas pelos Técnicos de Inserção no Mercado, a 

maioria dos beneficiários utilizou o portfolio nas suas 

entrevistas de emprego. Neste sentido, consideramos 

que este constituiu uma mais-valia como ferramenta de marketing individual. 

Consideramos que, na prática, o BC ajudou os beneficiários a adquirir uma 

postura activa na procura de trabalho. Esta situação é visível na forma como os 

beneficiários criaram o seu anúncio pessoal de emprego que integra o portfolio 

individual final:

“Jovem de 34 anos, carinhosa e com competências na área administrativa e 
educacional, oferece-se para trabalhar num escritório, numa escola, num Hospital 
ou noutro local onde possa desempenhar funções de ordem administrativa, 
nomeadamente numa biblioteca” (Beneficiária 4) 

“Sou um jovem de 26 anos com o 11º ano, simpático e educado com conhecimentos e 
alguma experiência na área da manutenção que acaba o contrato de estágio dia 15/9 
no Elo Social. Se está interessado contacte: 96 xx xx xx” (Beneficiário 3)

“Trabalho no ramo de empacotamento e escolho talheres. Trabalho também na 
dobragem de guardanapos. Sou uma pessoa responsável, cumpridora de horários e 
também bem-educado, respeitador e rápido no trabalho que faço” (Beneficiário 5)

 Apesar das dificuldades inerentes ao público de beneficiários em causa, foi 

possível realizar o processo de auto-avaliação inerente ao BC. Houve, no 

entanto, a necessidade de adaptar os exercícios às dificuldades sentidas por 

estes indivíduos. Uma mais valia a salientar foi o facto de participarem em cada 

sessão duas mediadoras de BC o que permitiu um 

acompanhamento personalizado de cada indivíduo neste 

percurso. De um modo geral, consideramos que a 

imposição do EQUAL de realização do BC ao nível dos 

projectos é justificada e tem ganhos para os seus 

participantes. Aconselhamos, assim, a sua realização em 

futuros projectos. 
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A  PESQUISA DE MERCADO

O ESTUDO E ANÁLISE DO POSTO DE TRABALHO

O PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A INSERÇÃO

PREPARAÇÃO DO ESPAÇO DE INSERÇÃO

TPIFI

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

RESULTADOS

AVALIAÇÃO, DIMENSÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

COMENTÁRIOS





2º  - Os sócios da Parceria de Desnvolvimento, designadamente a C.M.L., a 

Cateringpor, e a ACRPIS, como entidades acolhedoras e dinimizadoras 

da angariação de locais de estágio.

3º - Os jornais e os media como pontos de recolha de informação e 

oportunidades de emprego.

4º  - O envio de “curricula” para entidades potenciais receptoras de estágios e 

possíveis empregadoras.

Finalmente, importa acrescentar que o Elo Social assumiu-se como entidade 

onde alguns beneficiários, entrados na ponta final do projecto, realizaram o seu 

estágio profissionalizante, designadamente no sector de jardinagem, na 

perspectiva de alguma hipótese de empregabilidade.

Estratégias utilizadas:

O contacto pessoal efectuado pelo Técnico-mediador de estágios, 

devidamente documentado por uma brochura descritiva do projecto e 

uma ficha de sensibilização às entidades empregadoras (FIG. 1); a 

Com base na escolha profissional de cada beneficiário, após a sua formação 

geral e/ou formação específica, procedemos à prospecção do mercado de 

emprego com vista à realização dos estágios profissionais. Nesta pesquisa, 

tivemos em conta três critérios: 

A escolha profissional de cada beneficiário;

A probabilidade de inserção profissional, após a realização do estágio;

A zona de localização dos beneficiários.

Por outro lado, priorizámos nesta pesquisa:

1º  - Os conhecimentos pessoais e inter-institucionais que advêm das relações 

que o Elo Social possui nas transacções que estabelece com o exterior.



apresentação do (a) candidato a estágio, com o respectivo curriculum e 

ficha de apresentação das suas competências mais relevantes (FIG.2), 

a fim de diluir eventuais estereótipos e preconceitos relativos às 

pessoas socialmente desfavorecidas.

O contacto com o Director ou profissional que tivesse capacidade de 

decisão relativa à viabilização do estágio.

A identificação “in loco” do posto de trabalho onde o estágio irá decorrer 

e de possível inserção profissional.

A definição da chefia responsável pelo estágio e a sua apresentação.



Obtida a anuência da parte do empregador e do beneficiário à realização do 

estágio, o Técnico mediador procede à análise do posto de trabalho, com a 

seguinte metodologia:

Entrevista a um Titular do posto de trabalho, procurando saber o que faz, 

como faz e para que faz.

Entrevista à chefia desse titular para ajudar na especificação das 

exigências do posto de trabalho.

Observação da execução das tarefas do posto de trabalho, a fim de 

constatar directamente o conteúdo do mesmo e as suas exigências.

Após a recolha destes dados, está em condições de especificar:

As tarefas técnico profissionais que compõem o posto de trabalho (Ficha 

Técnico - profissional - FIG. 3).

O perfil de exigências: físicas, psicomotoras, psicológicas e outras, que 

requer o posto de trabalho (profissiograma - FIG. 4).



1. Idade requerida • Impõe requisitos referentes à idade e matoridade.

2. Sexo requerido • As condições e as exigências requerem que o 
titular seja do sexo 0 ou 0.

3. Estatura • Os equipamentos e as condições do desempenho 
da função exigem maior ou menor altura.

4. Estética • Importa a boa apresentação e o porte do titular

5. Trabalho em pé • A percentagem do tempo que exige trabalho em pé 
é importante ou não.

6. Agilidade do corpo • O trabalho exige uma grande mobilidade no corpo, 
num tempo mínimo.

7. Esforço físico • A intensidade do esforço, a sua duração e o ritmo 
de trabalho exigido.

8. Destreza e rapidez • Agilidade e precisão nos movimentos 
coordenadores membros e mãos ou pés.

9. Precisão motora • Grau de rigor de movimentos.

10. Coordenação bimanual • Uso correcto das duas mãos em movimentos 
iguais ou diferentes.

11. Coordenação
      Visuo-manual

• Correlação entre os esquemas visuais e de 
movimentos das mãos e vice-versa. 

12. Equilíbrio motor • Trabalho executado num nível elevado e em 
superfícies estreitas.

13. Percepção e Acuidade        
visual

• Identificação de estimulos visuais minunciosos e 

distinção de semelhanças e diferenças.

14. Visão cromática • Discriminação de cores e distinção de tonalidades.

15. Percepção visual da 
rapidez

• Identificação e discriminação da velocidade de 

movimentos e deslocamento de corpos no espaço.

16. Semsibilidade
      Olfactivo-gustativa

• Identificação de odores e paladares.

17. Acuidade auditiva • Captação e distinção de estímulos através da 

audição.

18. Percepção táctil • Captação de formas, texturas e detalhes em 

superfícies através do tacto.

19. Estenopia • Resistência à fadiga visual.

20. Rapidez de reacção • Resposta imediata perante estímulos variados ou 

determinados.

21. Atenção concentrada • Orientação mental para determinada situação ou 

elementos, de uma forma intensa durante maior ou 

menor período de tempo.

22. Atenção difusa • Orientação da atenção para vários elementos, 

estímulos, ao mesmo tempo.

23. Memória visual • Retenção e evocação de impressões  visuais 

implicando igualmente a sua utilização.

24. Memória auditiva • Retenção e evocação de estímulos auditivos e 

reconhecimento dos mesmos para sua utilização.

25. Inteligência abstracta • Resuloção de problemas no plano lógico-abstracto, 

isto é, descoberta de regras e princípios 

subjacentes a certo material.



26. Aptidão espacial • Visualização de um objecto mediante o desenho de 

um padrão e imaginação como o objecto seria em 

outra disposição.

27. Aptidão mecânica • Compreenção dos princípios de funcionamento e 

concerto de mecanismos.

28. Aptidão numérica • Manipulação exacta de símbolos numéricos e lidar 

com material quantitativo. 

29. Aptidão verbal • Facilidade de expressão e utilização da linguagem.

30. Equilíbrio e controle 
emocional

• Estabilidade e auto-controlo exigido diante de 

situações imprevistas.

31. Dinamismo • Energia e vigor, movimentação rápida e elevados 

níveis de realização.

32. Criatividade • Invenção, improvisação e imaginação para 

resolução de problemas, factos ou situações.

33. Sociabilidade • Relacionamento interpessoal equilibrado no grupo.

34. Liderança • Orientação, condução dum grupo de pessoas para 

a consecução de determinados objectivos.

35. Prudência • Cuidado exigido na análise dos assuntos, antes de 

tomar decisões ou agir.

36. Responsabilidade 
pessoal

• Responder pelos próprios actos, pelo cumprimento 

de normas, de ordens recebidas pela segurança 

individual.

37. Responsabilidade por 
terceiros

• Responder pela segurança de outros por 

supervisões de pessoal, disciplina pela imagem da 

empresa junto de outrem.

38. Responsabilidade por 
material e equipamentos

• Visualização de um objecto mediante o desenho de 

um padrão e imaginação como o objecto seria em 

outra disposição.

39. Responsabilidade por 
valores

• Responder por bens de valor financeiro e/ou 

pessoal.

40. Regularidade • Ritmo de realização estável, continuado e 

equilibrado mais do que rapidez de execução.

41. Tolerância à monotonia • Série de acções repetitivas, com estímulos sempre 

semelhantes em natureza, intensidade, lugar e 

tempo.

42. Organização • Execução de uma forma ordenada, metódica e 

sistemática.

43. Adaptação a situações 
ambientais adversas

• Execução do trabalho ao tempo, a temperaturas 

elevadas, a baixas temperaturas, sujeito a cheiros, 

a pós, a ruídos e humidades.

44. Interesses: (assinalar os 3 mais importantes)

Ar livre Mecânicos Cálculo Artísticos Persuasivos Burocráticos Sociais

45. Escolaridade: (nível de escolaridade exigido)

4º ano de escolaridade 6º ano de escolaridade 9º ano de escolaridade

12º ano de escolaridade Curso superior

46. Formação técnica
      É necessário para o desempenho da função de uma formação técnica prévia de cerca de:

0 a 1 mês 1 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 9 meses 9 meses a 1 ano



47. Experiência
      Tempo necessário, após a formação para se adaptar ao desempenho adequado da função de:

(Continuação da página anterior)

0 a 2 semanas 2 semanas a 1 mês 2 a 4 meses 4 a 6 meses

mais de 6 meses

Observações Finais:

Efectuada a análise e caracterização do posto de trabalho, procedemos, ao 

mais alto nível da empresa/instituição, à formalização do estágio através da 

assinatura tripartida  (Empresa, Instituição, Beneficiário) do Protocolo de 

Parceria para a Inserção. (FIG . 5) 

Do mesmo constam:

Os deveres / obrigações das partes;

Os direitos do estagiário;

A  duração do estágio;

Designação do Tutor da Empresa e do Técnico de Acompanhamento do 

Estágio;

A assinatura deste protocolo decorre normalmente uma semana após o início 

do estágio, a fim de a empresa poder fazer uma ideia do tempo que o estagiário 

necessita para se adaptar cabalmente à realização das tarefas do posto de 

trabalho.

O tempo de duração do estágio é um elemento variável em função da 

complexidade do posto de trabalho e das capacidades adaptativas do 

beneficiário ao mesmo. Por outro lado, entendemos ser um elemento 

imprescindível para evitar que ele se prolongue indefinidamente, tendência 

que se constata frequentemente da parte da empresa, face a uma mão-de-obra 

gratuita.



Projecto FE - Form Emprego
Protocolo de Colaboração

O Projecto FE  Form Emprego inserido na Iniciativa Comunitária Equal  Acção 2 foi concebido com o objectivo de 
desenvolver um novo modelo de Orientação, formação e inserção profissional flexível de públicos Socialmente 
desfavorecidos assente nas competências individuais e no potencial de desenvolvimento de cada sujeito, em  
torno  de um projecto de vida personalizada. É por isso que este projecto, para além do plano individual, acarreta 
um trabalho  importante no plano social. Deste modo, durante o período de formação prática, em posto de trabalho, 
é desejável que as Empresas/ Instituições apoiantes se comprometam a colaborar, em todo o momento no 
processo de formação e inserção do formando na vida profissional.

Assim, o(a) Senhor (a) ________________________________________representante da Empresa/Instituição 
________________________________e o (a) Senhor(a)_________________________________ 
representante da Associação “ELO SOCIAL” declaram   

1ª
A Empresa/InstituiçãoParceira Associada(PA)________________________ aceita colaborar  com a ELO SOCIAL  
no âmbito da realização  de Estágios Profissionais  destinados à formação prática de um formando (s), na área 
profissional de______________________________________________não havendo lugar a nenhuma 
retribuição  pela formação prática em posto de trabalho, com excepção da actividade laboral do (s) formando (s)

2ª
O projecto FE  Form Emprego contempla um conjunto de apoios para o formando, designadamente:

- Bolsa de Formação
- Subsidio de Refeição 
- Subsidio de Transporte

3ª
Pela colaboração prestada a PA não terá de pagar qualquer importância à ELO SOCIAL  como incentivo pela 
prática dos formandos do projecto.

4ª
1. O período de formação prática a realizar pelo formando(a) _______________________ terá uma duração de 
________ meses a partir da data de assinatura do presente Protocolo de Colaboração, competindo à Direcção do 
Projecto a escolha  do formando mais adequado ao perfil profissional identificado pela PA.       
2. Findo o estágio e feita a avaliação  do mesmo, a PA, no caso de avaliação positiva e concomitante existência de 
vaga no seu Quadro de Pessoal, dará preferência ao Formando/Estagiário no preenchimento da mesma. 

5ª
O Acompanhamento/Avaliação do (s) Formando (s)/ Estagiário (s) será assegurado; por parte da PA, pelo 
Tutor/Formador____________________________________________________________________________
e, por parte do ELO SOCIAL, pelo Técnico de Acompanhamento _______________________________________

 6ª
A relação de Autoridades/Chefia para com o Formando, durante o período de Formação Prática  Estágio  compete 
a PA tendo o Formando/Estagiário de cumprir escrupulosamente os deveres de trabalhador que lhe são exigidos.

7ª
Durante o período de estágio acordado à 6ª Feira de tarde o Estagiário irá ao Elo Social para participar na 
Actividade “Tutoria do Projecto Individual de Formação/Inserção”.

8ª 
Qualquer eventualidade de acidente pessoal que possa vir a ocorrer com o Formando/Estagiário é contemplado 
pelo seguro de acidentes do projecto, da responsabilidade da ELO SOCIAL.

Lisboa     /      /
Assinaturas

PA ELO SOCIAL

FORMADOR/ESTAGIÁRIO

É designadamente um Técnico de Acompanhamento do estágio, figura de 

suporte no processo adaptativo sócio-profissional do beneficiário e elemento 



No Protocolo de Parceria para a Inserção ficou logo consignado que o 

estagiário fica dispensado do estágio na empresa/instituição todas as sextas 

feiras à tarde, para que possa  vir participar, no Centro, na actividade da Tutoria 

do Projecto Individual de Formação e Inserção (TPIFI).

interlocutor com o espaço de inserção e um Tutor, profissional da empresa, que 

acompanham mais permanentemente o estagiário nesse mesmo processo de 

adaptação.

Compete ao Técnico de Acompanhamento:

Sensibilizar o Tutor e a equipa de acolhimento do estagiário para as 

características do beneficiário, isto é, as suas competências, as 

suas dificuldades e algumas características de personalidade.

Prestar orientações muito precisas ao Tutor e à equipa sobre a 

forma de agir e reagir face a algum comportamento menos ajustado 

do beneficiário, se for caso disso.

Dar algumas instruções pedagógicas ao Tutor para orientar o 

estagiário no seu processo de aprendizagem.

Definir com o Tutor as datas dos diferentes momentos de Avaliação 

e fornecer-lhe um exemplar de cada uma das fichas de avaliação.

Afirmar a sua total disponibilidade para apoiar, em qualquer 

momento, na resolução de qualquer problema que surja.

O trabalho de informação e sensibilização do Tutor e da equipa de inserção é 

vital para o êxito de todo este processo. Por outro lado, a duração do apoio mais 

permanente por parte do Técnico de Acompanhamento na empresa junto do 

beneficiário, deve ser função  das suas características pessoais, da facilidade 

da sua inserção , das reacções do tutor e da equipa de enquadramento e deve 

a retirada acontecer paulatinamente. Tal significa que o estágio é apoiado 

inicialmente com carácter sistemático pelo Técnico de Acompanhamento  na 

sua adaptação social e profissional ao posto de trabalho, passando a um 

regime de suporte aleatório e sempre que ele próprio ou o Tutor lho solicitem.



Trata-se do mesmo espaço dinâmico inicial, de um máximo de 6 elementos 

que, orientado pelo mesmo Tutor que seguiu longitudinalmente todo o 

processo formativo e de orientação do beneficiário, pretende atingir os 

seguintes objectivos:

Criar um espaço de expressão espontânea para os estagiários.

Facilitar a comunicação de todos os problemas com que se 

depararam durante a semana, livres de alguma pressão inibitória dos 

elementos da empresa.

Partilhar experiências de inserção entre os beneficiários e formas de 

superar algumas dificuldades.

Motivar alguns beneficiários mais indefinidos e inseguros a partir para 

a fase de inserção no exterior.

Proceder à auto-avaliação da semana a nível dos comportamentos 

sócio-profissionais e a nível do progresso técnico-profissional.

Receber feedbak e incentivo do Tutor e dos colegas beneficiários para 

prosseguir.

A participação no espaço da Tutoria decorre até à celebração do contrato de 

trabalho. Porém , casos houve em que se entendeu  dispensar a sua 

“ A Tutoria das sextas-feiras à tarde serve como escape, porque consigo expôr os 

problemas de trabalho da semana, o que aconteceu de melhor e menos bom na relação 

com os meus colegas”…

“ Serviu também para ouvir os outros colegas da Tutoria, conviver, confrontar e 

debater assuntos em comum”…

“ Aprendi a falar na minha vez, a respeitar os colegas e as suas opiniões”…

“ No meu caso, serviu para que houvesse um melhor comportamento no trabalho, com 

os conselhos que me eram dados”…

“ Ensinaram-me a dar valor ao trabalho e à sua importância na minha vida” …

“ … sei também que, se precisar de alguma ajuda no futuro, posso dirigir-me ao Elo 

Social, às pessoas que me apoiam (Tutor, Monitor, Cooordenador) e sei que terei a 

ajuda que necessitar, o que me dá segurança”…

participação, designadamente em situações finais de estágio em que havia 

sido já decidida a inserção profissional do estagiário e onde a sua participação  

se tornava já imprescindível no processo produtivo ou na prestação do serviço.

Para avaliar da importância desta actividade, registámos alguns testemunhos 

dos beneficiários:



A avaliação dos estagiário dirigiu-se a   duas grandes dimensões: 

Os Comportamentos Sócio-profissionais (FIG. 6)

A  Aprendizagem Técnico-profissional  (FIG. 7)

Observações





O primeiro dos instrumentos resultou de um trabalho no âmbito da 

transnacionalidade e reflecte os comportamentos e competências 

profissionais exigidas no processo de inserção sócio-profissional.

O segundo instrumento procura traduzir a especificidade do conteúdo das 

tarefas de cada posto de trabalho.

Paralelamente à informação contínua recolhida pelo Técnico de 

Acompanhamento, ao relato semanal trazido pelo estagiário nas sessões do 

TPIFI e às informações que, com carácter aleatório, chegavam através do 

Tutor, houve lugar a 3 momentos de avaliação formal através dos 2 

instrumentos já designados:

A Avaliação Inicial, que teve lugar no decurso do primeiro mês de 

estágio.

A  Avaliação Intermédia, realizada a meio do estágio.

A  Avaliação Final, que decorreu no final do tempo do estágio acordado.

A avaliação, sempre que possível, foi efectuada de forma participada, 

envolvendo o Tutor, o Técnico de Acompanhamento e o Estagiário que, em 

Procede à escolha e separação 
dos talheres

Coloca as diferentes peças em 
tabuleiros distintos 

Dobra os guardanapos 

Liga a máquina de embalar para 
aquecer

Regula a velocidade da linha

Alimenta de talher a linha

Trabalha com rapidez ao ritmo 
da máquina

Está atento à higiene do talher 
da linha para o seleccionar

Acomoda o talher no cesto, à 
saída da linha

Substitui o rolo de plástico

Desencrava e reajusta a máquina

Colabora na carga e descarga 
do talher

Figura 7 - Exemplo de Ficha de Avaliação Técnica



Por outro lado, nas avaliações intermédia e final, o estagiário era sempre 

confrontado com os progressos efectuados em relação às avaliações 

anteriores ou com algum retrocesso, se fosse o caso, a fim de identificar as 

causas do mesmo.

Os resultados das avaliações eram tranmitidos ao Director/Administrador a 

quem competiu a decisão da viabilização do estágio e ao mesmo tempo se 

envolveu superiormente no processo de uma eventual admissão  do 

estagiário.

  RESULTADOS:  Estando ainda a decorrer estágios profissionais, o balanço 

de resultados do projecto no que toca à inserção profissional é o seguinte:

Os sectores de emprego onde foi possível a inserção foram os mais 

diversificados:

O sector social, a indústria, os serviços, a educação.

presença, procuravam chegar a um consenso relativamente ao grau de 

realização do beneficiário nos diferentes factores de avaliação. Em outras 

situações, foi realizada entre o Tutor e o Técnico de Acompanhamento, 

procedendo por sua vez à transmissão dos resultados ao Estagiário.

A intenção sempre presente foi que o beneficiário recebesse o feedback o mais 

justo e objectivo, tivesse o reforço do investimento efectuado e se envolvesse 

no processo de mudança, nos factores em que se encontrava mais debilitado.

Neste mesmo processo de avaliação procurava-se identificar as causas para 

um menor sucesso em alguns ítens, a fim de se tentar contornar essas 

dificuldades.

Muito frequentemente, os resultados da avaliação efectuada eram trazidas 

para o contexto das sessões da TPIFI, a fim de, neste espaço, o beneficiário 

receber o reforço positivo dos seus colegas de percurso e receber igualmente o 

incentivo para a mudança que era necessário operar em alguns dos factores 

menos bem avaliado.



A fim de procedermos a uma avaliação mais integral do projecto no que 

concerne aos efeitos produzidos na vida dos beneficiários, foi nossa intenção 

avaliar o impacto do mesmo na qualidade de vida destas pessoas.

Para tal, adoptámos como referencial técnico as dimensões da Qualidade de 

Vida de Robert Shalock.

Bem-Estar Emocional

Relações Interpessoais

Bem-Estar Material

Desenvolvimento Pessoal

Bem-Estar Físico

Inclusão Social

Auto-Determinação

Direitos

A fim de avaliar os efeitos das acções do projecto nos beneficiários, procedeu-

se à elaboração de uma Escala de Avaliação, operacionalizando cada uma das 

8 dimensões da Qualidade de Vida. (FIG. 8).

Cada dimensão foi operacionalizada através de 10 ítens, ordenados 

alternadamente com itens invertidos, questões a que os beneficiários deviam 

responder numa escala de Verdadeiro, Falso, Não Sei. A simplicidade da 

escala nestes 3 níveis, deve-se ao facto de muitos dos beneficiários terem um 

baixo nível cultural e dificuldades de ordem cognitiva e baixa capacidade 

discriminativa na intensidade das suas respostas .



10. Gostava de ter mais possibilidades económicas para
     poder usufruir de actividades culturais e recreativas 

€





Procedeu-se a uma avaliação inicial e uma avaliação no final do projecto, tendo-

se obtido os seguintes resultados:



Da comparação dos resultados globais obtidos na avaliação inicial (Momento -

1 ) e na avaliação final (Momento  2), verificamos que houve ganhos em todas 

as dimensões avaliadas com excepção da dimensão da Auto  determinação. 

Importa salientar os resultados obtidos nas dimensões do Bem-Estar 

Emocional e do Bem - Estar Material, onde se verificaram ganhos mais 

significativos.

 EM SÍNTESE : O projecto FE-FromEmprego contribuiu para a 

experimentação de novas metodologias em ordem à inserção profissional de 

grupos desfavorecidos, ao mesmo tempo que promoveu a qualidade de vida 

destas pessoas, o que irá seguramente constituir um suporte ao seu 

desenvolvimento e estabilidade no emprego.



ELO SOCIAL

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde

(Azinhaga do Casquilho nº 1) 1800-174 Lisboa

Telef: 21 854 03 60 • Fax:  21 854 03 61 

e-mail: elo.social@netcabo.pt

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Alameda da Universidade • 1649-013 Lisboa

Telef: 217 934 554 • Fax: 217 933 408

e-mail: meds@tpce.41.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Campo Grande, nº 25

1749-099 LISBOA

Telef: 21 798 80 00 • Fax: 217 900 19

E-mail: geral@cm-lisboa,pt

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REFORMADOS 

E PENSIONISTAS DE SACAVÉM

Quinta de S.José

Praceta Augusta Ferreira Geirinhas

2685-023 Sacavém

Telef: 21 086 90 80 • Fax:   21 086 90 89

e-mail: 

CATERINGPOR  CATERING DE PORTUGAL, SA

Rua  C, A.N.A. Edifício 59  Aeroporto de Lisboa 

1749-036 Lisboa

Telef: 21 854 71 90 • Fax:   21 854 71 99

e-mail: cateringpor@esoterica.pt



ADAPEI 44

11-13 Rua Joseph Caillé

BP 30824 • 44008 Nantes Cedex 01

Telef: 0033 240 122 290 • Fax: 0033 240 122 299

e-mail: insertion2@wanadoo.fr

ORBEM/SIDE

Boulevard Anspach 65

1000 Bruxelles

Telef: 0032 250 579 34/35 • Fax: 0032 250 516 74

e-mail: evael@orbem.be

C.E.B.I.

Quinta de Santa Maria

Estrada Nacional 10 • 2615-376 Alverca

Telef: 21 958 91 30 • Fax: 21 958 91 45

e-mail: cebi@net.pt
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