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Quer estar envolvido?
Junte-se a nós e faça parte das nossas 
formações para aprender como utilizar a 
Inteligência Emocional na procura e acon-
selhamento profissional.

Para mais informações, entre em contacto 
com o representante da iniciativa no seu 
país.
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Promover a inteligência emocional em 
profissionais de orientação vocacional e 

pessoas à procura de emprego
Desenvolvido por
     Janna Nousiainen 



As emoções influenciam tudo aqui-
lo que fazemos. As nossas ações são 
influenciadas pelos nossos pensamentos, 
os quais são influenciados pelas nossas 
emoções.

As emoções desempenham um papel 
importante na forma como lidamos com 
diferentes situações. Se tivermos uma má 
experiência numa entrevista de em-
prego, provavelmente ficaremos tristes 
ou aborrecidos com isso. Estas emoções 
podem ter um impacto negativo na 
forma como nos vamos sentir numa 
próxima entrevista de emprego. Para 
gerir estas emoções, é importante apren-
der a reconhecê-las e usá-las em nosso 
benefício. 

Queremos oferecer soluções mostrando 
a importância da aplicação de ferra-
mentas, competências e estratégias de 
Inteligência Emocional (IE) para Profis-

sionais de Orientação Vocacional e 
para pessoas que estão à procura 

de emprego.

Estudos científicos demon-
stram que organizações com 
altos níveis de Inteligência 
Emocional estão associadas 
a maior produtividade, 
maiores níveis de envolvi-
mento, baixas taxas de 
rotatividade e absentis-
mo, e ainda maior par-
ticipação no mercado.

O projeto Emotional Employment

Resultados
Formação – “Aconselhamento em emoções”
Programa de Formação para gerir e treinar 
competências emocionais no aconselhamento 
profissional

Caixa de Ferramentas – “Emoções 
adequadas, empregos adequados”
Conjunto de ferramentas de formação direcio-
nadas para as pessoas que estão à procura de 
emprego. Esta caixa de ferramentas vai ajudar 
as pessoas que estão à procura de emprego 
na autogestão de competências emocionais 
no processo de procura de trabalho
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Desenvolver um programa de formação 
para gerir e treinar competências emocio-
nais no aconselhamento profissional

Desenvolver um conjunto de ferramentas 
de formação direcionadas para pessoas 
que estão à procura de emprego, de 
forma a autogerirem as principais com-
petências emocionais envolvidas no pro-
cesso de procura de emprego e, assim, 
manterem estabilidade emocional

Combinar um programa de formação à 
distância, com Recursos Educativos Aber-
tos, com uma formação presencial e um 
programa de mentoria

Aumentar a consciencialização da 
importância das competências de In-
teligência Emocional num novo modelo 
económico e num novo mundo de tra-
balho

Objetivos

Profissionais de Orientação Vocacional

Pessoas que se encontram à procura 
de emprego

Centros de Emprego

Centros de formação

Grupos Alvo


