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SOBRE O PROJETO 
 

A forma como trabalhamos está em constante mudança e a forma como procuramos um novo 

emprego tem sofrido uma evolução nos últimos anos. As estratégias, ferramentas e 

competências necessárias e utilizadas têm sofrido uma evolução massiva nos últimos anos, 

sobretudo neste período de crise económica. Este é um fenómeno notável para pessoas que 

estão à procura de emprego pela primeira vez, para pessoas que estão desempregadas há 

muito tempo ou para adultos com baixas qualificações que estão à procura de uma reinserção 

no mercado de trabalho. É importar reforçar que as estratégias e competências tradicionais 

estão a ser substituídas por outras, num contexto onde até mesmo o conceito de inteligência 

ou competência (a capacidade ou conhecimento que adquirimos para resolver um problema) 

mudou. 

As pessoas que estão à procura de emprego e os Profissionais de Orientação Vocacional veem- 

se obrigados a desenvolver novas competências e estratégias para um novo mercado. É aqui 

que entra a Inteligência Emocional (IE), uma ferramenta para manter e reforçar os níveis de 

empregabilidade num novo cenário económico e social. 

O objetivo geral deste projeto é consciencializar para a importância das novas competências 

exigidas pelo mercado de trabalho, num novo modelo económico e num novo mundo de 

trabalho em mudança. Vivemos num mercado emocional, colaborativo e flexível, que 

necessita de trabalhadores inteligentes. Neste sentido, é extremamente importante 

desenvolver estas competências para encontrar e manter um emprego, sobretudo para 

grupos que têm dificuldades adicionais e específicas. O projeto visa dotar, tanto os 

Profissionais de Orientação Vocacional como as pessoas que estão à procura de emprego, com 

estas competências, assim como capacitá-los em termos de resiliência e capacidade para 

serem inovadores ao aplicá-las e ao transmiti-las no seu trabalho. 

O projeto visa mostrar a importância da aplicação de ferramentas, competências e estratégias 

de Inteligência emocional pelas pessoas que estão à procura de emprego, sobretudo em 

certos grupos como as pessoas que estão à procura de emprego pela primeira vez, pessoas 

que estão desempregadas há muito tempo ou para adultos com baixas qualificações que estão 

à procura de uma reinserção no mercado de trabalho. 

Estes serão os resultados do projeto Emotional Employment: 

- No IO1 (Profissionais de Orientação Vocacional em Emoções) o consórcio vai desenvolver um 

programa de formação para gerir e treinar competências emocionais no aconselhamento 

vocacional. 

- No IO2 (EMOÇÕES CERTAS, EMPREGOS CERTOS - RERJ), o consórcio vai desenvolver um 

conjunto de ferramentas que contém diversos recursos de formação direcionadas para 

pessoas que estão à procura de emprego, de forma a autogerirem as principais competências 
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emocionais envolvidas no processo de procura de emprego e, assim, manterem estabilidade 

emocional. 

- Nos eventos multiplicadores (E1-E12), o consórcio do projeto vai organizar workshops de 

forma a garantir a sustentabilidade dos resultados, da parceria e da duração do projeto. 

- Na atividade de aprendizagem (C1) o resultado será uma formação para 12 membros da 

parceria de forma a desenvolver, na prática e com objetivos reais, as ferramentas e 

competências descritas e desenvolvidas no O1 e no O2. 
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PARCEIROS 
 

O consórcio do projeto é composto por 6 organizações de 5 países diferentes da EU: 
 

 MEH (Merseyside Expanding Horizons) do Reino Unido       

               

 I & F Education and Development da Irlanda  
  

 

 CPIP da Roménia 

 

 APROXIMAR de Portugal  
 
 

 Diamond Building e DEFOIN de Espanha     

        

  DEFOIN from Spain  

                                               

 

 

 

O consórcio consiste em organizações com longa experiência na formação de adultos e 

empresas de diferentes sectores produtivos. Todos os parceiros têm experiência em trabalhar 

com diferentes grupos-alvo relevantes pata o projeto, e assim podem cobrir as necessidades 

tanto individuais como institucionais, como instituições de formação profissional e 

associações. 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E COMPETÊNCIA EMOCIONAL 
 

A Inteligência Emocional e as competências emocionais são uma ferramenta essencial para 

lidarmos com qualquer adversidade na vida. Estar desempregado(a) há muito tempo é uma 

situação complicada, pelo que ter competências emocionais bem desenvolvidas é um aspeto 

essencial para lidar com esta situação. 

A Inteligência Emocional ou a Competência Emocional é a capacidade de reconhecermos as 

nossas próprias emoções e as emoções dos outros, de forma a nos motivarmos e a 

controlarmos as nossas emoções e as dos outros. A inteligência emocional englobe vários 

aspetos que estão interligados e que podem ser divididos em dois blocos. 

 

 

 As competências pessoais, que são direcionadas para o próprio indivíduo, para a 

gestão do próprio mundo emocional. 

 Autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender os nossos 

próprios estados de espírito, emoções e impulsos, assim como o impacto que 

têm nos outros. O autoconhecimento é fundamental porque permite: 

 Reconhecer as nossas emoções e o impacto que têm. 

 Reconhecer as nossas forças e fraquezas. 

 Termos confiança em nós próprios. 

 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE

PESSOAL

Auto-

consciência
Auto-gestão

SOCIAL

Consciência

Social
Empatia
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 Autogestão é a capacidade de controlar impulsos negativos ou mau humor, o que 

nos permite refletir para não tomarmos decisões precipitadas. Algumas das 

capacidades (também conhecidas como competências) que fazem parte da 

autogestão são: 

 Autocontrolo emocional. Para manter as emoções e impulsos adversos sob 

controlo; é a capacidade de gerir mudanças e situações de stress. 

 Adaptabilidade, flexibilidade em gerir a mudança. 

 Orientação para a realização e motivação 

 Otimismo: persistência em atingir objetivos apesar dos obstáculos que vão 

surgindo. 

 

 As competências Sociais, que têm como objetivo gerir a nossa relação com o ambiente 

social em que vivemos, e que nos permitem ter consciência relativamente aos sentimentos, 

necessidades e preocupações dos outros. A consciência social dá-nos a capacidade de 

compreender e responder às necessidades dos outros. As competências associadas a uma 

pessoa socialmente consciente são: 

 Empatia compreender as emoções, necessidades e preocupações de outra pessoa. 

É um elemento chave da Inteligência Emocional, que nos liga aos outros, uma vez 

que nos permite, enquanto pessoas individuais, entender o que os outros estão a 

sentir, como se nós próprios também o sentíssemos. 

 Competências sociais as competências sociais permitem-nos estabelecer relações 

com os outros, motivar, inspirar, persuadir, influenciar, encontrar um parceiro no 

trabalho, e ainda cooperar com os outros, negociar e resolver conflitos. De acordo 

com Daniel Goleman as competências que estão associadas à gestão relacional são: 

 Influência: persuadir os outros 

 Liderança inspiradora: dar um ponto de vista que motive os outros 

 Trabalho de equipa e colaboração: desenvolver equipas eficazes 

 Gestão de conflitos: negociar e resolver divergências 

Um dos aspetos mais importantes é que a I.E. pode ser aprendida e modificada. Podemos 

aprofundar as nossas competências emocionais para controlar sentimentos ou impulsos 

indesejados, reduzir o stress e a ansiedade, melhorar as relações no trabalho, manter uma 

atitude positiva em relação à vida ou ainda motivarmo-nos. Uma pessoa emocionalmente 

inteligente é uma pessoa que sabe como lidar com uma demissão ou com uma situação de 

desemprego, que são situações com um grande impacto. Uma pessoa que consegue lidar com 

uma situação de desemprego não é uma pessoa que sinta raiva ou medo, mas sim uma pessoa 

que não permite que essas emoções controlem a sua vida; e quando isso acontece, não 
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negligencia a sua saúde, não tem como refúgio o consumo de substâncias ou qualquer outro 

comportamento aditivo. É, sim, capaz de se adaptar a esta situação e poderá, inclusive, ser 

capaz de aprender e colocar em prática novas formas de obter dinheiro. 

 
METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada seguiu duas fases. 

A primeira fase foi desenhar um mapa de competências em Inteligência Emocional para o 

grupo-alvo (profissionais de orientação vocacional e de carreira). Esta atividade foi 

implementada durante um workshop entre as entidades parceiras. 

De acordo com os resultados desse workshop, a segunda etapa foi desenhar e preparar um 

questionário. Depois, cada país participante implementou este questionário envolvendo pelo 

menos 20 participantes. 

O propósito do questionário foi conhecer a opinião dos profissionais de orientação vocacional, 

de acordo com a sua experiência, sobre as competências de Inteligência Emocional mais 

importantes na área da procura de emprego. Através deste questionário, foram selecionadas 

as 10 competências emocionais mais importantes, entre as 16 apresentadas para apoiar 

pessoas desempregadas (Resultado Quantitativo). 

A segunda fase foi analisar estes resultados por um grupo de especialistas em grupos de 

discussão em cada país parceiro. O objetivo foi conhecer a opinião dos especialistas sobre o 

resultado das 10 competências mais relevantes e a sua opinião quanto à importância das 

competências emocionais no processo de procura de emprego (Resultado Qualitativo). 
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RELATÓRIO COMUM EUROPEU 
 

O consórcio do projeto Emotional Employment identificou as 10 competências emocionais 

mais importantes no processo de procura de emprego. Estas 10 competências representam o 

resultado da avaliação aos questionários aplicados em cada país parceiro. Pelo menos 20 

participantes, por país, responderam ao questionário. O objetivo foi analisar a perceção dos 

empreendedores, tendo por base a sua experiência, relativamente às competências 

emocionais que são mais importantes no processo de procura de emprego. Este questionário 

permitiu, então, selecionar as 10 competências emocionais mais importantes (resultados 

quantitativos) para aconselhamento/apoio a pessoas desempregadas, dentro das 16 

competências apresentadas. Este foi o resultado: 
 
 

Tolerância à Frustração 

Flexibilidade 

Motivação 

Communicação 

Gestão de Tempo 

Resolução de Problemas 

 

Tomada de Decisão 

Responsabilidade Individual 

Empatia 
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Estes resultados foram analisados por especialistas – grupo de discussão – em cada um dos 

países parceiros. O objetivo foi compreender a opinião dos mesmos relativamente às 10 

competências emocionais mais importantes, tendo em conta a sua experiência no que diz 

respeito à importância das competências emocionais no processo de procura de emprego 

(resultados quantitativos). 

Tendo em consideração os resultados de cada relatório nacional (resultado do grupo de 

discussão de cada país parceiro), este relatório Europeu engloba as principais conclusões dos 

profissionais relativamente ao papel fundamental das competências emocionais no processo 

de procura de emprego. 

O grupo de discussão teve por base um modelo (como conduzir um grupo de discussão) que 

continha um conjunto de perguntas para a sessão de discussão a desenvolver com os 

profissionais. De seguida, apresentam-se as perguntas que estavam no modelo: 

1. Em que medida concordam com a lista final das competências selecionadas? 

2. Em que medida consideram importante que as pessoas que estão à procura de 

emprego há muito tempo tenham competências emocionais e ferramentas de 

inteligência emocional? 

3. Faziam alguma alteração na lista final das competências emocionais? Se sim, peço que 

deem as vossas sugestões. 

4. Consideram que os Profissionais de Orientação Vocacional têm formação suficiente 

sobre competências emocionais? 

5. Consideram que os Profissionais de Orientação Vocacional sabem como 

advertir/transmitir estas competências emocionais às pessoas que se encontram 

desempregadas há muito tempo, no vosso país? 

6. Na vossa opinião, que problemas emocionais surgem mais vezes nas pessoas que se 

encontram desempregadas há muito tempo? 

7. Qual é a situação emocional das pessoas que se encontram desempregadas há muito 

tempo no vosso país? 

 
O relatório Europeu apresenta as principais conclusões de cada questão. Com base nos 

resultados dos relatórios nacionais de cada país parceiro, este relatório engloba as principais 

conclusões a nível europeu. Assim, através deste relatório comum, pretendemos resumir os 

principais aspetos analisados. 
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Relativamente à primeira questão, os resultados obtidos foram os seguintes: 

1. Em que medida concordam com a lista final das competências selecionadas? 

O objetivo desta questão era compreender em que medida os profissionais concordavam com 

a lista das 10 competências emocionais mais importantes no É possível concluir que: 

No geral, os participantes do grupo de discussão em cada país parceiro concordaram com a 

importância destas competências no processo de procura de emprego. 

No caso de Portugal e Reino Unido, alguns dos profissionais ficaram surpreendidos com a 

 inclusão de “Gestão de Tempo” na lista de “Competências emocionais”. Os especialistas de 

Portugal consideram esta uma competência mais técnica e que “a Autorregulação é uma 

 competência emocional chave, comparativamente com a Gestão de Tempo”. 

Note-se que os participantes do grupo de discussão, em Portugal, também deram enfâse à 

“Tolerância à frustração”, “Motivação” e “Flexibilidade” para prevenir a depressão. 

Alguns dos participantes do grupo de discussão em Espanha (DEFOIN) e no Reino Unido 

referiram que também era importante incluir o Autoconhecimento ou Autoconfiança 

enquanto competências emocionais chave, de acordo com a sua opinião e experiência. O 

autoconhecimento envolve conhecermos as nossas forças e fraquezas. 

Por outro lado, os participantes dos grupos de discussão em Portugal e Espanha (Diamond 

Building) deram particular ênfase à Empatia enquanto competência emocional fundamental. 

Nos grupos de discussão da Roménia e da Irlanda, os profissionais estavam familiarizados com 

o conceito de competências emocionais e concordaram com a lista final de competências 

selecionadas. 

Em relação a esta questão, podemos concluir que os profissionais destes grupos de discussão, 

realizados em cada país parceiro, concordaram com a lista das 10 competências emocionais 

mais importantes. Ainda assim, e apesar de não excluírem as selecionadas, os participantes 

considerariam a inclusão de outras competências emocionais, conforme supramencionado. 

 
2. Em que medida consideram importante que as pessoas que estão à procura de emprego 

há muito tempo tenham competências emocionais e ferramentas de inteligência 

emocional? 

O objetivo desta questão foi compreender, de acordo com a experiência dos participantes no 

seu trabalho diário, a importância destas competências emocionais nas pessoas que passam 

pelo árduo processo de procura de emprego, sobretudo quando se encontram neste processo 

há mais de um ano (desempregados de longa duração). 

É possível observar as seguintes conclusões: 



 

9  

Existe uma opinião unânime sobre a importância fundamental das competências emocionais 

para as pessoas que se encontram à procura de emprego há muito tempo. 

Alguns dos argumentos dados pelos profissionais foram: 

ROMÉNIA (CPIP) 

 As competências emocionais desempenham um papel fundamental na integração de 

novos funcionários nas organizações 

 As competências emocionais (sobretudo a utilização da inteligência emocional) podem 

fortalecer as relações profissionais dentro de uma organização 

 As competências emocionais são importantes, sobretudo no início de um novo 

trabalho, pois facilitam as interações entre membros de diferentes tipos de 

organizações e atividades não formais no trabalho 

 A utilização de ferramentas de inteligência emocional facilita as atividades 

profissionais que têm por base o trabalho em equipa e em projetos. 

REINO UNIDO (Merseyside Expanding Horizons – MEH) 

Os profissionais de orientação profissional destacaram a importância de ter mais em 

consideração as competências não formais e as soft skills, incluindo as competências 

emocionais durante o processo de orientação profissional, de forma a combater o 

desemprego de longa duração. 

ESPANHA (Diamond Building) 

Os participantes concordaram que as competências emocionais são muito importantes no 

mercado de trabalho. Se uma pessoa que está desempregada se encontra emocionalmente 

desmotivada, a procura de emprego será muito complicada. Uma atitude positiva é 

fundamental. 

ESPANHA (DEFOIN) 

As competências emocionais são um dos principais recursos para normalizar o stress e a 

ansiedade causados pelo desemprego e que tendem a permanecer até se encontrar um novo 

trabalho. 

As competências emocionais são importantes, não só no processo de desemprego, como 

também para conseguir ser o selecionado para um novo cargo profissional. 

IRLANDA 

A utilização de competências de inteligência emocional é fundamental para atividades 

profissionais que têm por base o trabalho em equipa. As competências emocionais são 

fundamentais na integração de novos trabalhadores nas organizações. 
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   PORTUGAL (APROXIMAR) 

Os participantes concordaram que estas competências emocionais facilitam o processo de 

monitorização de pessoas que se encontram em situação de desemprego há muito tempo. 

Estas competências emocionais são igualmente importantes no processo de recrutamento 

porque o empregador e o candidato conseguem perceber se as expectativas profissionais do 

candidato vão de encontro às necessidades da organização. 

 
3. Faziam alguma alteração na lista final das competências emocionais? Se sim, peço que 

deem as vossas sugestões. 

De acordo com as respostas dadas pelos profissionais que participaram nos grupos de 

discussão, podemos concluir que: 

Apesar de todos os profissionais estarem de acordo com a lista das 10 competências mais 

importes no processo de procura de emprego, também é possível afirmar que de acordo com 

a sua experiência, salientaram a necessidade de acrescentar outras competências emocionais 

que não estão presentes na lista. 

Por exemplo, no grupo de discussão ocorrido em Portugal, um(a) dos/as participantes 

acrescentaria Resiliência, uma competência que, juntamente com “Tolerância à frustração” e 

“Flexibilidade”, é muito importante para prevenir a depressão. 

Como supramencionado, no caso de Espanha e do Reino Unido, os profissionais consideraram 

que seria importante adicionar o Autoconhecimento ou a Responsabilidade individual. Estes 

participantes consideram que o Autoconhecimento é a base para o desenvolvimento de uma 

boa inteligência emocional, que nos ajudará nas consequências de estar numa situação de 

desemprego há muito tempo. 

Os profissionais da Irlanda e da Roménia concordaram que muitas outras competências 

emocionais poderiam ser acrescentadas, uma vez que o desemprego de longa duração traduz- 

se por uma situação que pode gerar ansiedade, stress, falta de motivação ou de objetivos, ou 

até mesmo depressão. 

 
4. Consideram que os Profissionais de Orientação Vocacional têm formação suficiente sobre 

competências emocionais? 

Relativamente a esta questão, podemos concluir que há uma conformidade nas respostas e 

que, em geral, os profissionais não têm formação em competências emocionais. 

No caso do Reino Unido e Portugal, todo o grupo concordou que os Profissionais de 

Orientação Vocacional têm falta de formação na área das Competências Emocionais. 



 

11  

Em relação ao grupo de discussão desenvolvido na Roménia, 60% dos participantes 

consideraram que os Profissionais de Orientação Vocacional têm formação suficiente na área 

das competências emocionais. 

Em Espanha, 60% dos participantes afirmaram ter alguma formação em inteligência 

emocional ou em competências relacionadas com a inteligência emocional, tais como 

motivação, gestão de emoções, resolução de conflitos, e competências sociais. 40% dos 

participantes reconhecem que não têm formação específica em inteligência emocional. 

No caso da Irlanda, os participantes mais velhos mencionaram que não tiveram qualquer 

formação em competências de inteligência emocional. Os participantes mais novos tiveram 

formação nas competências, mas não tanta quanto queriam para as poderem passar a futuras 

gerações. 

Desta forma, podemos concluir que, de acordo com a perceção dos profissionais, há uma 

necessidade em investir em mais formação em competências emocionais e em inteligência 

emocional. 

De facto, alguns dos participantes têm formação em algumas competências emocionais 

(motivação, resolução de conflitos, gestão das emoções…), mas consideram que essa 

formação não é suficiente para dominarem o assunto. 

 
5. Consideram que os Profissionais de Orientação Vocacional sabem como 

advertir/transmitir estas competências emocionais às pessoas que se encontram 

desempregadas há muito tempo, no vosso país? 

Nesta questão obtivemos dois tipos de respostas: 

Por um lado, alguns dos profissionais disseram saber transmitir estas competências 

emocionais. No caso da Roménia, 70% dos participantes pensam que os Profissionais de 

Orientação Vocacional do seu país sabem como transmitir estas competências emocionais às 

pessoas que se encontram desempregadas há muito tempo. 

Em Portugal, consideram que sabem como transmitir estas competências emocionais, mas 

não têm tempo para o fazer de forma eficaz. O Profissional de Orientação Vocacional deve ter 

a sensibilidade de transmitir uma boa perspetiva sobre o processo individual de procura de 

emprego, de forma a que a pessoa desempregada comece a acreditar em si própria. 

No Reino Unido, todos os participantes concordaram que depende dos projetos, grupos alvo 

e pessoas com quem trabalham. Os profissionais disseram que costumam trabalhar com o 

stress e insegurança social das pessoas. Alguns deles lidam, também, com diferentes questões, 

dependendo do grupo alvo. É frequente os Profissionais de Orientação Profissional saberem 

advertir e transmitir competências emocionais, uma vez que as emoções estão no centro do 

seu trabalho diário, mas referiram que uma das barreiras é a falta de tempo devido ao grande 

volume de trabalho que têm. 
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Em Espanha, alguns dos profissionais disseram que enquanto Profissionais de Orientação 

Vocacional, organizam workshops para trabalhar alguns aspetos emocionais tais como atitude 

positiva, autoconhecimento, autoestima, etc. Ainda assim, reconhecem que isto não é 

suficiente para preparar as pessoas para o complexo processo de estar numa situação de 

desemprego de longa duração. 

Por outro lado, existiram profissionais que disseram não saber como transmitir eficazmente 

as competências emocionais às pessoas que estão desempregadas há muito tempo. Por 

exemplo, na Roménia, 30% dos participantes reconhecem que não sabem como fazê-lo. Em 

Espanha, os participantes reconhecem que o seu trabalho enquanto Profissionais de 

Orientação Vocacional é mais focado em aspetos técnicos de procura de emprego. 

Todos os participantes (100%) reconhecem que há uma necessidade real de desenvolver mais 

ferramentas emocionais, de forma a auxiliar os Profissionais de Orientação Vocacional a 

transmitirem melhor as competências emocionais às pessoas que se encontram em situação 

de desemprego há muito tempo. 

 
6. Na vossa opinião, que problemas emocionais surgem mais vezes nas pessoas que se 

encontram desempregadas há muito tempo? 

Todos os profissionais concordam que o desemprego de longa duração tem efeitos negativos 

nas pessoas que se encontram desempregadas há muito tempo. De acordo com a sua 

experiência, apresentamos, de seguida, os problemas emocionais mais comuns nas pessoas 

que se encontram num processo de procura de emprego há mais de um ano. Estes efeitos 

podem ter impacto na sua saúde e bem-estar individual. 

 Durante a situação de desemprego, a pessoa pode passar por diferentes estádios 

emocionais, tais como raiva, depressão, processo autodestrutivo… 

 Os problemas financeiros têm um impacto real no desemprego de longa duração e 

revelam-se muito desafiantes para quase todas as pessoas 

 Existe, também, uma perceção de estigma por estar desempregado. As pessoas ainda 

se sentem individualmente culpadas se perderem o emprego. 

 O desemprego de longa duração pode ser uma causa da exclusão social devido à 

pobreza material à qual as pessoas estão expostas quando não encontram opções no 

mercado de trabalho. 
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7. Qual é a situação emocional das pessoas que se encontram desempregadas há muito 

tempo no vosso país? 

De acordo com as respostas dadas pelos profissionais dos diferentes grupos de discussão, é 

possível concluir que a situação emocional das pessoas que se encontram desempregadas há 

muito tempo é muito semelhante entre os países parceiro 

O desemprego de longa duração provoca efeitos muito negativos nos indivíduos devido à 

diminuição do seu rendimento. Há, também, efeitos a longo prazo: devido aos grandes danos 

do capital humano, o desemprego gera desigualdades, pobreza e exclusão, havendo sérios 

riscos para a saúde, sobretudo saúde mental. 

O desemprego de longa duração é um dos principais fatores de risco para a depressão, 

ansiedade e perturbações do sono (insónia). 

As pessoas que querem trabalhar, mas não encontram emprego sofrem não apenas com a 

perda de rendimento, mas também com a perda de confiança das suas próprias capacidades. 
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CONCLUSÕES 

 

   O desemprego de longa duração tem impacto negativo: 

 A nível económico, devido à diminuição do rendimento. 

 A nível psicológico e social, devido aos danos na saúde e bem-estar individual. 

O impacto negativo do desemprego de longa duração é muito importante e aumenta ao longo 

do tempo. 

Todos os participantes consideraram que as competências emocionais desempenham um 

papel fundamental no processo de procura de emprego: 

 Para evitar ou minimizar os efeitos negativos que o desemprego de longa duração 

poderá ter em termos sociais e de saúde; 

 Para lidar com uma entrevista de emprego, cada vez mais é tido em consideração se o 

candidato possui determinadas competências emocionais que asseguram que a pessoa 

tem o perfil ideal para o cargo ao qual se está a candidatar. 

Desta perspetiva, há uma necessidade de reforçar a estabilidade emocional como medida para 

lidar com uma situação de desemprego de longa duração. Compreende-se, assim, que as 

competências emocionais são fundamentais para lidar com diversas adversidades e o 

desemprego de longa duração é um problema enfrentado por muitas pessoas. 

Podemos assim concluir que é importante determinar o nível de competência emocional das 

pessoas que procuram emprego e orientar as intervenções dos profissionais de orientação 

vocacional para o desenvolvimento de competências emocionais nas pessoas que se 

encontram desempregadas há muito tempo. Isto requer, também, uma renovação de 

competências nos profissionais que orientam as pessoas que estão numa situação de 

desemprego de longa duração. 

Deve haver uma consciencialização da importância de incluir a gestão de competências 

emocionais nas metodologias utilizadas no processo de orientação para pessoas que estão 

desempregadas há muito tempo. 
 


