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                 ----- 
 

 

Comunicação – C. Eficaz 

1)  DESCRIÇÃO DA FERARMENTA 

 

Comunicação back to back 

 

Esta é uma atividade para competências de comunicação clássica, que realça a importância de fazer perguntas 

para uma comunicação eficaz.  

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

O objetivo do exercício é mostrar uma comunicação eficaz:  

1. Fazer as perguntas certas. 

2. Obter esclarecimentos. 

3. Confirmar a perceção comum. 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

 

Esta atividade liga-se aos fundamentos da comunicação, destacando as vantagens e barreiras da comunicação, 

conforme descrito no módulo Comunicação – Gestão de Pessoas. Também se liga com os passos no 

planeamento de uma comunicação boa e eficaz. 
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Comunicação – C. Eficaz 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Um desenho/diagrama para comunicar informação com os participantes sentados de costas com costas. 

(Ver ilustração na última página) 

 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

 

1- Dividir o grupo em equipas de dois. 

2- Cada par deve ajustar as cadeiras e sentar costas com costas.  

3- Entregar uma cópia do diagrama ilustrado abaixo a cada um dos membros de cada par de participantes. 

4- A pessoa que segura o diagrama fica incumbida de explicar a forma ao seu parceiro e o ouvinte não deve ver 
o diagrama e deve desenhá-lo com base na descrição e direções do seu parceiro. 

5- Após 10 minutos, termine a atividade e peça a cada par que compare o resultado e quão parecido está o 

desenho com o diagrama original. 

- Pode realizar a atividade mais de uma vez e na primeira vez não permitir que os ouvintes façam qualquer 

pergunta, mas na segunda vez já permitir que perguntas e esclarecimentos sejam feitas pelo ouvinte. Em 

seguida, comparar o resultado em ambos os casos e sublinhar a importância de colocar questões para 

confirmar a compreensão e garantir a precisão da comunicação. 

- Questionar sobre quão difícil era para a pessoa que desenha quando não podiam colocar questões. 

- Pode alterar os papéis para ambos os membros terem oportunidade de desenhar e de explicar o diagrama. 

- Perguntar aos participantes o que aprenderam sobre a comunicação com esta simples atividade.  

- Perguntar aos participantes como pode ser útil para as suas comunicações diárias no trabalho. 
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Comunicação – C. Eficaz 

6)  O QUE APRENDER 

 

A importância de fazer perguntas para confirmar a compreensão e garantir a precisão da comunicação. A 

atividade destaca as vantagens e barreiras da comunicação e também se relaciona com os passos no 

planeamento de uma comunicação boa e eficaz. 

A atividade sublinha a importância de fazer perguntas para confirmar a compreensão e garantir a exatidão da 

comunicação. 

O que foi demonstrado pode ser útil para as suas comunicações diárias sobre o trabalho.  

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Comunicação – Estilos  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA  

 

Atividade copycat  

Esta atividade destaca a importância da comunicação não verbal, colocando uma pessoa numa sala para ser o 
líder e outros para copiar as suas ações sem comunicação verbal. O líder tem de continuar a mudar as ações 
sem que o voluntário saiba quem é o líder. Todos os membros seguem e copiam o que o líder está a fazer. O 
voluntário (que estava fora da sala) vai para o centro do círculo e tem de adivinhar quem é o líder. Se a pessoa 
descobrir quem é o líder ganha. 

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA  

 

Os principais objetivos da ferramenta são: 

1. Mostrar a importância da comunicação não verbal, salientando que se trata mais do que vemos e sentimos 
do que ouvimos. 

2. Mostrar como a linguagem corporal comunica sentimentos e atitudes que ajudam as pessoas a criar 
julgamentos, suposições e decisões. 

3. Evitar mal-entendidos: ao comunicar não verbalmente é importante que ambas as partes compreendam as 
pistas para evitar qualquer tipo de mal-entendidos 

 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 
A atividade copycat relaciona-se com o modulo Estilos de Comunicação. 
 
Comunicação não verbal é mais importante do que a comunicação verbal, uma vez que mais de 90% da 
comunicação ocorrer através dela. É mais sobre o que vemos e sentimos do que o que ouvimos.  
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Comunicação – Estilos  

4)  MATERIAIS 

 

Apenas a participação dos participantes. Não são necessários adereços, apenas instruções do apresentador 

para realizar esta atividade.  

 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

1. Fazer com que as pessoas formem um círculo. 

2. Arranjar um voluntário e mandá-lo sair da sala por um tempo. 

3. Por unanimidade, arranjar um líder com pistas não verbais (sem palavras). 

4. Pedir ao voluntário que regresse à sala e o líder deve ir fazendo e mudando ações sem que o voluntário saiba 
que é o líder.  

6. Todos os membros seguem e copiam o que o líder está a fazer. 

6. O voluntário vai para o centro do círculo e tem de adivinhar quem é o líder. 

7. Se a pessoa descobrir quem é o líder, ganha. 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER  

 

Comunicação não-verbal é o que é comunicado sem palavras. É mais importante do que comunicação verbal, 
uma vez que mais de 90% da comunicação ocorre através dela. É mais sobre o que vemos e sentimos do que o 
que ouvimos. 

É possível dizer se uma pessoa está feliz ou triste ou zangada ou preocupada analisando as suas expressões e 
movimentos. A linguagem corporal comunica sentimentos e atitudes que ajudam as pessoas a criar 
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Comunicação – Estilos  

julgamentos, suposições e decisões. 

Quando não se está ciente da sua comunicação não verbal e das pistas de comunicação não verbal do recetor, 
você ou a pessoa podem entender erradamente a mensagem criando um mal-entendido. 

Ao comunicar não verbalmente é importante que ambas as partes compreendam as pistas para evitar 

qualquer tipo de mal-entendidos. 

 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

- 
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Conflict Solving – Os 6 chapéus  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A técnica de Edward De Bono, dos chapéus para pensar, facilita o uso de diferentes estilos de pensamento que 

utilizamos para resolver problemas. Esta metodologia tenta identificar diferentes formas de pensar com 

chapéus coloridos.  

Tempo: 60 minutos 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Trocar de chapéus, facilita:  

- Uma mudança de atitude 

- Diferentes pontos de vista 

- Atitude proativa 

- Comunicação assertiva  

- Mente aberta 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta ajuda-nos a pôr em prática todos os conceitos descritos no módulo “3 competências principais 

na Resolução de Conflitos”. 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Cartolina colorida  

- Anexo 1 

- Caneta 
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Conflict Solving – Os 6 chapéus  

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA  

 

1. Fazer 6 chapéus com cartolina colorida (branco, vermelho, preto, amarelo, verde, azul) 

2. Distribuir uma caneta e uma cópia do Anexo 1 a cada participante 

3. Utilizando os chapéus, cada participante tem de preencher a coluna correspondente a cada chapéu, de 
acordo com as instruções 

4. Os participantes devem discutir em conjunto as anotações uns dos outros.  

Podemos utilizar esta competência numa atividade em grupo ou de um para um.  

Apesar do anexo conter uma descrição do que iremos incluir em cada secção, damos uma breve descrição de 

cada chapéu:  

Chapéu branco: números e factos concretos sem interpretação subjetiva, sem opiniões ou suposições, como 

um computador  

Chapéu vermelho: expressamos os nossos sentimentos e emoções, sem ter de os justificar ou julgar, porém é 

permitido interpretá-los sendo que as emoções são parte da nossa forma de pensamento. 

Chapéu preto: focamo-nos na perspetiva pessimista. Somos críticos de forma negativa e identificamos o que 

está errado. Quando colocamos o chapéu preto devemos ser negativos mas objetivos (logico-negativo), ou seja, 

temos de explicar o nosso criticismo ou opinião negativa.  

Chapéu amarelo: é o oposto do preto: construtivo positivo. São feitas propostas para trazer mudanças 

positivas: resolver um problema, introduzir uma melhoria ou aproveitar uma oportunidade. 

Chapéu verde: é creativo e ajuda-nos a abrir novas e engenhosas possibilidades, escapando a ideias antigas 

para encontrar outras melhores.  

Chapéu azul: lida com a organização e controlo do processo de pensamento. Com ele, decide quais dos outros 

cinco chapéus utilizar e diz-nos quando devemos trocar de chapéu. O chapéu azul pode ser atribuído a uma 

pessoa específica ou a qualquer um que deseje utilizá-lo.  

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 
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Conflict Solving – Os 6 chapéus  

 

A técnica dos 6 chapéus facilita uma metodologia que permite que o ato de pensar seja mais eficaz e 

construtivo. Obriga-nos a treinar a comunicação assertiva e proativa e a ter uma mente mais aberta às opiniões 

dos outros, já que nós mesmos teremos de passar pelas 6 fases.  

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

Anexo 1 (página seguinte) 
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Conflict Solving – Os 6 chapéus  

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

6 Chapéus para encontrar um emprego 

      

Que informação 

sobre desemprego 

existe na minha 

localidade 

Qual a minha 

formação 

profissional? 

Qual a minha 

experiência de 

trabalho? 

Que tipo de 

formação já fiz até 

agora? 

Que experiência e 

formação preciso?  

Que competências 

tenho? 

Que atividades fiz 

anteriormente 

que me deixaram 

feliz?  

Que ações na vida 

eu gosto?  

Que trabalho ou 

atividade de 

formação me 

motiva?  

O que me deixa 

entusiasmado?  

Que trabalho me 

deixa feliz?  

Que ideias tenho 

para procurar 

emprego? 

Estou a escolher 

novos estudos? 

Que alternativas 

tenho quando 

procuro 

emprego?  

Que alternativas 

tenho para 

aumentar a 

minha 

habilitação 

académica?  

O que posso 

melhorar na 

minha procura 

de emprego?  

O que vou fazer 

para procurar 

emprego?  

Qual é o meu 

método de 

procura de 

emprego? 

Que estratégia 

posso aplicar na 

procura de 

emprego  

Que estratégia 

de formação 

preciso para 

melhorar as 

minhas opções 

de emprego?  

Que recursos 

vou utilizar para 

aumentar as 

minhas 

hipóteses de 

emprego?  

Em que atividade 

sempre me 

destaquei?  

No que é que sou 

bom? 

Em que áreas sou 

melhor que 

outras pessoas?  

Quais são as 

minhas 

vantagens/pontos 

fortes 

Que 

pensamentos, 

limitações 

previnem de me 

movimentar na 

procura de 

emprego? 

Quais são as 

causas desta 

barreira em mim?  

Que lacunas na 

formação tenho?  

Quais são as 

minhas crenças 

limitadoras? 
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Conflict Solving – Os 6 chapéus  

RESPOSTA 

 

 

 

 

 

RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA 

FACTOS EMOÇÕES CRIATIVIDADE PLANEAMENTO OTIMISMO PESSIMISMO 
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Conflict Solving – Os 4 monges 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta tenta refletir a importância da escuta ativa no relacionamento e interações, e no papel que 

desempenha em evitar ou resolver conflitos.  

Tempo: 25 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Aprender a escutar 

- Ultrapassar conflitos 

- Não culpar os outros 

 

 

3)  CONNECTION OF THE TOOL WITH THE SKILL 

 

A competência “Aprender a Escutar” evidência a importância da escuta ativa para a Resolução de Conflitos e 

esta ferramenta reflete a mesma ideia.  

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Texto Os 4 monges e questionário para os participantes (Anexo I) 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Conflict Solving – Os 4 monges 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

 

1. Grupos de 4 pessoas (podemos fazer a atividade com vários grupos de 4 pessoas, com um grupo mais 
ou menos grande ou individualmente) 

2. Dar aos participantes uma cópia do Anexo I (texto e questionário)  

3. Um representante de cada grupo apresenta aos participantes as conclusões  

4. Análise conjunta das conclusões 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Aprender a escutar é uma das mais dificeis aprendizagem que uma pessoa encontrar ao longo da sua vida. 

Aprender quando devemos estar em silêncio, quando devemos ouvir, quando devemos pensar deverá ajudar-

nos a perceber a importância das pessoas que temos ao nosso redor e com quem vivemos diariamente.  

O problema hoje é que as pessoas não escutam para entender, mas para responder. 

 

 

7)  MATERIAIS EXTRAS - LINKS 

 

Fonte: Aprendizaje cooperativo. Teoría y práctica en las diferentes áreas del currículum, AA.VV. Ed. 

Pirámide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2muP3I7
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Conflict Solving – Os 4 monges 

ANEXO I 

 

TEXTO:  

“Os quatro monges decidiram caminhar juntos em silêncio por um mês. No primeiro dia tudo foi 

ótimo. Mas, no segundo dia, um dos monges disse: Tenho dúvidas se fechei a porta antes de sair do 

mosteiro. Outro disse: Estúpido! Decidimos ficar em silêncio um mês, e quebraste o pacto com essa 

parvoíce! Então o terceiro disse: E tu? Tu também acabaste de quebrá-lo! E o quarto monge disse: 

Graças a Deus, sou o único que eu não falei!” 

 

QUESTIONÁRIO: 

o Qual foi a atitude dos monges? 

o Porque acha que agiram de tal maneira? 

o Relacione monge-mosteiro com a sua experiência pessoal e académica 

o Da sua experiência, que exemplos lhe vêm à memória relacionados com o texto?  

o Qual poderia ter sido a atitude do 2º monge quando o 1º falou? E dos outros dois quando o 

2º falou?  

o Poderiam eles ter recomeçado a contagem novamente e andado noutra direção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: tente adaptar esta história a uma situação diária em local de trabalho. 
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Empatia – Seja um Orientador 
Empático  

1) DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta é uma discussão aberta sobre um artigo ou um vídeo que o orientador profissional deve 

escolher de acordo com a situação do momento. Será útil para ter uma perspetiva da situação e praticar a 

empatia. 

Tempo: 15-30 min 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

Objetivos principais: 

- Analisar uma perspetiva  

- Praticar a empatia  

- Analisar outros pontos de vista  

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A relação entre ferramenta-competência prende-se com aprender a analisar as necessidades e argumentos da 

outra pessoa.  

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Artigo/video e/ou filme  

- Papel e esferográfica (opcional) 
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Empatia – Seja um Orientador 
Empático  

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta ferramenta ajuda-nos a detetar as emoções e a forma de pensar da outra pessoa, o que nos ajuda a 

melhorar a nossa empatia emocional e cognitiva e a ter uma melhor compreensão da situação. Ao mesmo 

tempo iremos melhorar o relacionamento com o outro.  

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

Exemplo de vídeo a utilizar:  

Inglês: https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM 
 

Espanhol: https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg 
  

Portuquês: https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0 
 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA  

 

- Passo 1 – escolha o material adequado a utilizar (artigo/vídeo/filme) 

- Passo 2 – focar os factos sobre os quais irá falar  

- Passo 3 – qual é a relação com a sua propria situação  

- Passo 4 – ajudar-se com as questões seguintes para analisar o material  

 

Questões: 

Com qual personagem da história é que se identifica mais e porquê? 

O que teria feito de diferente nessa situação?  

Consegue lembrar-se de alguma altura em que se tenha sentido da mesma forma? 

Como acha que a personagem se sente?  

…..adicione todas as questões que considere apropriadas 

https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM
https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg
https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0
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Empatia – Gestão de Pessoas  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

O Homem Estupefacto. 

Uma curta passagem descreve como duas pessoas se encontram num parque de estacionamento e olham e 

reagem para uma situação particular. Uma começa a tirar conclusões, mudando em seguida e reconhecendo a 

perceção da outra pessoa em relação ao assunto. (Notas de Leitura com duas opções/respostas à situação).  

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta visa incentivar a escuta ativa para mostrar empatia com outros:  

- Ouvir o que os outros estão a dizer.  

- Reconhecer o que foi dito, inclusive afirmando a compreensão sobre o que foi dito e as emoções associadas 

ao que foi dito  

- Não tirar conclusões precipitadas.  

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A ferramenta relaciona-se com o modulo Empatia – Gestão de Pessoas, onde ouvir é o centro de todo o 

processo. Escutar realmente as pessoas. Ouvir com os ouvidos, olhos e coração. Prestar atenção à linguagem 

corporal dos outros, ao tom de voz, às emoções escondidas por trás do que dizem e do contexto. 
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Empatia – Gestão de Pessoas  

4)  MATERIAIS 

 

A Situação/Momento do Homem Estupefacto. 

Estava a caminhar para a saída de um parquet de estacionamento de 4 andares ao lado duma clínica 

médica de 5 andares. I was walking to the exit of a four-story parking building next to a five-story 

medical clinic. 

O dia era Sexta-feira, a hora era 14:25, e o edifício estava repleto de carros. Um homem, que 

aparentava ter 75 anos, entrou. Enquanto se aproximava de mim, ele parou, virou costas e disse-me 

“Estão a oferecer alguma coisa hoje? Nunca vi isto tão lotado.” Ele parecia incrédulo que o edifício 

estivesse na sua capacidade máxima. "Aposto que é porque muitas pessoas não trabalham à Sexta-

feira, por isso dá-lhes jeito agendar as consultas para as Sextas.” Disse eu.  

(NOTA: A minha resposta não reconheceu a sua perceção do edifício como lotado ou o seu espanto por 

estar lotado. Eu tinha-lhe dado uma explicação, não um reconhecimento.) 

"Não é por ser Sexta-feira. Normalmente venho às Sextas e nunca esteve tão cheio.” Disse ele. “Está 

muito cheio hoje e não percebo porquê.” Disse eu. 

(NOTA: Agora já tinha reconhecido a sua perceção de que o edifício estava lotado! Ele provavelmente 

teria ficado mais satisfeito se também tivesse reconhecido o seu sentimento.) 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

 

- Dividir os paticipantes em grupos de 4. 

- Uma pessoa lê a passage com as duas conclusões diferentes enquanto os outros estão a ouvir.  

- Discutir e analisar em grupos os dois finais diferentes e a reação à mesma situação descrita nas duas 
diferentes notas.  

-Trazer a discussão de volta para todo o grupo e obter feedback.  

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 
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Empatia – Gestão de Pessoas  

 

-Explicar como o objetivo 3 do modulo se relaciona com esta curta história e como a escuta ativa envolve 

empatia: 

 

1. Ouvindo o que o outro está a dizer.  

2. Reconhecendo o que foi dito, inclusive afirmando a compreensão sobre o que foi dito e as emoções 

associadas ao que foi dito  

3. Não tirando conclusões precipitadas.  

 

Discussão 

Na situação acima, ele ouviu o homem surpreso e simpatizava com a sua perceção de que a garagem estava 

cheia. Ele reconheceu o homem ao estar a ouvir a sua declaração e reconhecendo-a, afirmando a sua 

compreensão do mesmo. 

 

Elementos-chave para os Reconhecimentos Empáticos:  

-  Ouvir o que o outro está a dizer. 

- Reconhecer o que foi dito, inclusive afirmando a compreensão sobre o que foi dito e as emoções associadas 

ao que foi dito  

 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA – LINKS 
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Flexibilidade - Questionário 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Esta ferramenta traduz-se por um questionário sobre flexibilidade e desenvolvimento pessoal. Inclui 10 

afirmações que devem ser classificadas entre 1 (se discordar totalmente) e 4 (se concordar totalmente). A soma 

das classificações possibilita saber o nível de flexibilidade – existem quatro. 

O preenchimento do questionário não deve demorar mais de 5 minutos, mas é importante dar tempo para que 

a pessoa consiga refletir de forma consciente sobre as afirmações. Após o preenchimento, é importante refletir 

sobre o que é dito sobre a pessoa, de acordo com o nível de flexibilidade, de forma a encontrar soluções para 

reforçar esta competência (20 minutos). 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

O principal objetivo é fazer com que a pessoa compreenda o seu nível de flexibilidade emocional. Como? O 

resultado do questionário dá feedback sobre alguns aspetos: 

• Como a pessoa atua em diversas situações; 

• Como a pessoa reage a mudanças no seu ambiente; 

• Como gerir e mudar objetivos quando os mesmos não são adequados 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

Esta é uma ferramenta muito específica porque o seu principal objetivo é medir o nível de flexibilidade da 

pessoa. 
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Flexibilidade - Questionário 

4)  MATERIAIS 

• Questionário 

• Canetas 

• Uma folha com os 4 níveis de flexibilidade  

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

1. Dar o questionário à pessoa para que consiga fazer uma autoavaliação, de acordo com as afirmações. O 

facilitador deve optar por descrever, de forma sucinta, o conceito e a importância da flexibilidade, ou 

começar por aplicar o questionário como forma de introduzir o tópico. 

2. Soma da classificação de cada afirmação e confirmação do resultado final. 

3. Análise do nível de flexibilidade, de acordo com o resultado final. 

4. Reflexão. 

 

O facilitador pode decidir se esta reflexão é feita, em conjunto, logo após o questionário ter sido preenchido, 

ou se a pessoa deve fazer uma reflexão individual e discutir as principais conclusões num outro momento (e.g. 

na sessão seguinte). 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Esta é uma ferramenta útil para compreender e aumentar a consciencialização das pessoas sobre o seu próprio 

nível de flexibilidade. No fim do questionário, são dadas algumas sugestões para reforçar esta competência: 

• Ver cada situação com base no próprio ponto de vista, mas considerar também o ponto de vista dos 

outros; 

• Adotar novos comportamentos, i.e., encontrar novas formas de fazer as coisas e estar ciente de que 

existem outras alternativas; 

• Reforçar a comunicação. A flexibilidade promove uma boa comunicação;  

• Promover a criatividade e o sentido crítico. 
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Flexibilidade - Questionário 

 

7)  OUTROS MATERIAIS - LINKS 

 

Questionário sobre flexibilidade e desenvolvimento pessoal  

É extremamente importante ter um bom nível de flexibilidade, sendo esta um dos atributos chave 

das pessoas que atingem resultados positivos. É, também, uma boa forma de medir a inteligência 

emocional de uma pessoa. Uma pesquisa realizada com 10,000 diretores e gerentes e que teve em 

consideração os 4 níveis de flexibilidade, sendo 1 o mais baixo e 4 o mais elevado, concluiu que pelo 

menos 75% das pessoas têm baixos níveis de flexibilidade (1 e 2). Existem organizações em que esta 

percentagem ultrapassa os 90%. 

Para descobrir quão flexível é, queira, por favor, preencher o seguinte questionário. Tente ser o mais 

isento possível. Responda com base na sua perceção e não com base no que acredita ser correto ou 

como gostaria que fosse. Proceda como se fosse um observador neutro que estaria a responder 

sobre si. Não existem respostas certas ou erradas. Dê uma pontuação de 4 caso concorde 

totalmente com a afirmação, e uma pontuação de 1 se o seu comportamento é totalmente contrário 

àquilo que diz a afirmação. 3 e 4 são pontuações intermédias. 

Afirmação Avaliação 

1. Sou uma pessoa que vê a mudança como uma oportunidade e não uma 

ameaça. Consigo ver e beneficiar de oportunidades que emergem de diferentes 

situações. 

 

2. Transformo ambientes e comportamentos defensivos em construtivos, e faço-o 

sempre que necessário. 
 

3. Sou capaz de lidar e beneficiar de situações de ambiguidade, incerteza e 

insegurança. 
 

4. Sei quando e onde devo ser mais firme ou mais flexível.  

5. Consigo analisar uma situação através da minha própria perspetiva, mas 

também da dos outros. 
 

6. Encontro diversas formas para atingir os meus objetivos.  

7. Mudo de objetivo quando percebo que não é o mais correto.  
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Flexibilidade - Questionário 

8. Tento adaptar o meu comportamento em todas as situações e ambientes.  

9. Sei expressar-me e ter a certeza que as pessoas compreendem o que digo.  

10. Tento perceber antes de reagir.  

TOTAL  

Resultados 

Para descobrir o seu nível de flexibilidade, some os valores e verifique: de 10 a 25, flexibilidade 1; de 

26 a 31, flexibilidade 2; de 32 a 36, flexibilidade 3; de 37 a 40, flexibilidade 4. 

Descrição dos níveis de flexibilidade: 

Flexibilidade 1 

Uma pessoa com Flexibilidade 1 tem um padrão comportamental bem definido e tem dificuldade em 

mudá-lo. Se a situação requer comportamentos não padronizados, é improvável que responda 

adequadamente. Tem dificuldade em mudar ou não percebe quando a situação exige outro tipo de 

comportamentos. Em vez de intervir e mudar a situação, está mais focada em lamentar-se e culpar-

se do que em encontrar soluções. Está mais focada no passado do que no futuro. Quase deseja que 

aquilo que aconteceu nunca tivesse acontecido. O passado é, apenas, outra parte do problema. 

Quando enfrenta uma situação defensiva, tende a tornar-se igualmente defensiva. Relativamente à 

tolerância perante diferenças individuais, consegue ser tolerante a tudo ou a nada. Olha para as 

situações, mudanças e problemas enquanto ameaças e não como oportunidades. Insiste num 

procedimento que não funciona e não entende como, quando e o que fazer para atingir resultados. 

A comunicação não está bem desenvolvida. Tem mais sucesso em situações muito familiares. 

Flexibilidade 2 

Uma pessoa com flexibilidade 2 tem alguma probabilidade de agir e responder corretamente a 

diversas situações, mas ainda precisa de desenvolver alguns aspetos. Deve ter como objetivo ser 

mais eficaz a resolver problemas, tentando compreender e analisar melhor as situações e 

desenvolvimento uma série de alternativas para encontrar soluções. Deve considerar que tudo o que 

faz tem uma alternativa e que existem outras formas e procedimentos para fazer as coisas. Neste 

sentido, deve tentar compreender até que ponto a sua baixa flexibilidade é uma consequência de 

problemas de relacionamento ou desenvolvimento de tarefas. As pessoas com este nível de 

flexibilidade têm baixa resiliência face à frustração e preferem fazer as coisas de forma mais 

tradicional. Costumam ter mais sucesso quando têm de lidar com pessoas com um estilo 

comportamental semelhante ao seu, ou em situações  em que os padrões, regras e regulamentos 

estão bem definidos – situações não disruptivas e com mudanças de paradigma. 
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Flexibilidade - Questionário 

Flexibilidade 3 

É provável que uma pessoa com flexibilidade 3 proceda e responda corretamente na maioria das 

situações. Este nível de flexibilidade pode integrar várias divergências: firmeza e tolerância, falar e 

ouvir, conceder e exigir, formalidade e informalidade, dominância e condescendência. Isto significa 

que mesmo que seja uma pessoa condescendente, se a situação exige um comportamento 

dominante, irá tê-lo, ou se for uma pessoa formal, poderá agir informalmente. Independentemente 

das suas características pessoais, vai adotar comportamentos que permitam ter um elevado 

desempenho na maioria das situações. Pode comunicar melhor, lidar com o stress, e resolver 

problemas interpessoais sem perder o foco nos seus objetivos. 

Flexibilidade 4 

É altamente provável que uma pessoa com flexibilidade 4 proceda e responda corretamente na 

maioria das situações. Sabe como agir e lidar com situações de ambiguidade, incerteza e 

insegurança. Mantém os seus objetivos, quando os mesmos são adequados, e encontra formas 

adequadas para atingi-los. Uma pessoa com este nível de flexibilidade olha para os compromissos de 

forma construtiva e não como um obstáculo, e tenta fazer as coisas de diferentes formas. Sabe como 

resistir ou ceder consoante a situação. Olha para a situação com base no seu próprio ponto de vista 

e no ponto de vista de outra pessoa e, em situações de conflito, consegue identificar interesses 

comuns de forma a encontrar necessidades comuns e soluções que vão de encontro com os 

interesses de ambas as partes.  
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Flexibilidade – Topsy 
Turvy 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Esta é uma atividade/dinâmica que deve ser desenvolvida com pelo menos 2 pessoas. Originalmente 

desenhada para planear ou desenvolver um processo de grupo, é uma atividade útil para refletir sobre diversas 

alternativas para um problema, em vez de pensarmos em apenas uma opção – o que se torna uma forma útil 

de desenvolvermos o nosso nível de flexibilidade, uma vez que permite-nos ajustar melhor as nossas emoções, 

pensamentos e comportamentos e, consequentemente ter uma melhor adaptação em diversas circunstâncias. 

Tempo: A execução do jogo deve demorar 15 minutos, e a discussão/reflexão necessita de, em média, outros 

15 minutos.  

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Esta atividade é útil para analisar e discutir alguns aspetos da inteligência emocional: 

• Mente aberta – muitas vezes queremos que os outros sigam as nossas ideias, mas somos capazes de 

seguir as ideias dos outros? ; 

• Capacidade de pensarmos em mais de uma solução para um mesmo problema; 

• Capacidade para mudar de estratégia quando não atingimos resultados positivos. 

 

3) RELAÇÃO DA FERRAMENTA À COMPETÊNCIA 

A flexibilidade emocional é a capacidade de nos adaptarmos a situações não familiares, imprevisíveis e 

dinâmicas. Esta atividade permite pensar sobre diferentes soluções para o mesmo problema, pelo que nos 

ajuda a ser mais flexíveis quando lidamos com situações desafiantes. 

 

4)  MATERIAIS 

• Papel 

• Marcadores 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 
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Flexibilidade – Topsy 
Turvy 

1. O facilitador deve formular uma questão/problema (e.g. Quais os benefícios de promover a inclusão 

social no mercado de trabalho? (e.g. pessoas com deficiência)). 

2. De forma individual, os participantes devem pensar em 2 ou 3 respostas/soluções espontâneas. 

3. A pares ou em pequenos grupos, os participantes devem escolher apenas uma resposta – aquela que 

na sua perspetiva é mais eficaz, considerando todas as respostas dadas individualmente. 

No final, o facilitador deve perguntar aos grupos:  

• Obtiveram muitas respostas diferentes? 

• Quão difícil foi escolher apenas uma das respostas? 

• Como negociaram a decisão final? 

Concluir com a ideia de que a flexibilidade é algo semelhante a esta atividade, em que os participantes tiveram 

oportunidade de discutir diferentes respostas e compreender que, por vezes, as pessoas podem ter uma 

solução mais eficaz que a nossa, pelo que devemos refletir em que medida estamos abertos a aceitar sugestões 

que nos são feitas.  

 

6)  O QUE APRENDER 

É importante sermos emocionalmente flexíveis, de forma a lidarmos com situações desafiantes/adversas das 

nossas vidas. Se começarmos a olhar para um problema de uma maneira diferente, podemos mais facilmente 

encontrar uma solução mais eficaz para resolvê-lo. Consequentemente, podemos ser mais resiliente e ter um 

melhor bem-estar psicológico.  

 

7)  OUTROS MATERIAIS - LINKS 
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Tolerância ao Stress – papel rasgado 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Atividade para ser desenvolvida de forma individual ou em grupos. As pessoas experienciam uma situação que 

lhes faz recordar a sensação de stress e frustração, de forma a ficarem mais sensibilizadas sobre a forma como 

reagem a eventos negativos e sobre o nível de tolerância que têm. 

O(s) participante(s) têm de fazer um desenho que será rasgado pelo facilitador, e depois terá/terão de refazer o 

desenho com os papeis rasgados. 

Tempo: 30 minutos. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Recordar uma situação de stress; 

• Refletir que o nosso esforço a fazer alguma coisa nem sempre é valorizado pelos outros; 

• Mesmo que algo nos deixe stressados ou frustrados, não podemos desistir dos nossos objetivos porque 

alguém irá valorizar o nosso esforço. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

Tolerância ao stress é a capacidade de manter a calma e gerirmos emoções fortes, arranjando respostas 

adequadas para situações complexas. 

Esta atividade é uma representação de uma situação stressante/frustrante, ao rasgarmos o trabalho 

desenvolvido pelo(s) participante(s). Representa, também, a importância de não desistir de algo apenas porque 

nos causou stress, pois poderá haver alguém que valorize o nosso esforço. 

 

4)  MATERIAIS 

• Papel 

• Marcadores 

• Fita cola 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Tolerância ao Stress – papel rasgado 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

1. Os participantes são convidados a copiar um desenho (individualmente ou em pequenos grupos); 

2. Os desenhos são apresentados ao facilitador, que os vai rasgar; 

3. Os participantes devem recrear o desenho com os papéis rasgados. 

4. Discussão. Algumas perguntas orientadoras:  

- Como se sentiram ao fazer a atividade e ver o desenho rasgado? 

- Que sentimentos surgiram ao ter de reconstruir o desenho? 

- Como relaciona esta atividade com o que acontece na procura de emprego? 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Quando nos esforçamos a fazer algo, gostamos que esse esforço seja reconhecido. 

Quando não o é, podemos sentir-nos frustrados e o nosso nível de stress aumenta. Por 

exemplo, uma pessoa que está desempregada pode esforçar-se ao fazer um currículo e 

preparar uma entrevista, e o empregador pode desvalorizar por completo o seu esforço. 

Quando isto se torna frequente, a tolerância ao stress diminui. Ainda assim, é importante 

que os níveis de stress permaneçam estáveis para não perdermos o foco ou desistirmos 

do nosso objetivo: encontrar um emprego. 

 

 

7)  OUTROS MATERIAIS - LINKS 
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Tolerância ao stress - ABCDE 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Exercício individual para pensar sobre eventos que nos causam stress e como reagimos aos mesmos - exercício 

de sensibilização, de forma a refletirmos sobre algumas estratégias sobre como lidar melhor com este tipo de 

eventos. Chama-se atividade ABCDE e pode ser aplicada individualmente ou num contexto profissional. 

Tempo: 20 minutos para reflexão e 10 minutos para discussão. 

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Mudar os nossos sentimentos ao longo de um processo dedutivo/racional. 

• Mudar crenças depreciativas por outras mais relacionadas com o nosso bem-estar interno. 

• Refletir sobre os factos e alternativas. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Este exercício é útil para pensar sobre um problema específico, de forma a mudar os nossos sentimentos e 

encontrar alternativas para lidar melhor com um evento stressante, o que está diretamente relacionado com a 

nossa tolerância emocional ao stress, uma vez que esta competência permite enfrentar e controlar os 

problemas um a um.  

 

4)  MATERIAIS 

• Papel 

• Canetas 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 
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Tolerância ao stress - ABCDE 

• Pense num evento stressante ou que não estava à espera, e que tenha acontecido na última semana. 

Crie uma tabela com 5 colunas: A, B, C, D e E; 

• A – Evento: na coluna A, descreva a situação;  

• Vá para a coluna C – consequência. Escreva todas as consequências emocionais e comportamentos 

relacionados com a situação descrita na coluna A; 

• Vá para a coluna B – Baseado em crenças. Com base em experiências passadas, valores e situações 

padrão, escreva o que sente quando pensa sobre o evento – pensamento automático;  

• Vá para a coluna D – Descartar hipóteses. Este é um estádio crucial da atividade, em que são 

analisadas a veracidade dos factos e possíveis alternativas ao pensamento automático, e reflexão sobre 

algumas questões, como “Se alguém pedisse a minha opinião numa situação semelhante, que conselho 

iria dar, de forma neutra?”; “Já estive em alguma situação semelhante que demonstrou que esta 

crença estava errada?”; 

• Vá para a coluna E – Reflexão sobre os efeitos. Escreva as reflexões que fez depois de pensar sobre o 

evento e que outros comportamentos pode adotar, no futuro, para situações semelhantes. 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

É importante compreender que algo que tenha corrido mal no passado não significa que nos provoque 

sentimentos depreciativos se voltarmos a passar por uma situação semelhante no futuro. O que precisamos é 

compreender como reagimos a eventos stressantes e que estratégias podemos adotar para, futuramente, lidar 

melhor com uma situação semelhante. 

Por vezes, temos medo de lidar com algo porque nos fez sentir stressados no passado, mas se nos 

anteciparmos e pensarmos sobre o que correu mal, podemos refletir e protegermo-nos para lidar melhor com 

este tipo de situações. 

 

7)  OUTROS MATERIAIS - LINKS 
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Responsabilidade individual – escada 
da responsabilidade  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Desculpas são apenas falta de responsabilidade. A escada da responsabilidade é uma ótima ferramenta para 

eliminar as desculpas e uma ferramenta simples para se manter responsável, é uma forma para nos mantermos 

conscientes das nossas ações e das suas consequências. É uma ferramenta para avaliar o seu estado atual de 

responsabilização. Porque não estamos a alcançar os resultados que gostaríamos (pessoal e 

profissionalmente)? Temos sempre duas opções – escolher ser a vítima ou escolher ser uma pessoa 

responsável. Escolher uma mentalidade de responsabilização significa acreditar que as coisas acontecem por 

nossa causa. Com esta mentalidade é possível atuar, ser responsável e alcançar os objetivos que queremos.  

Se se encontrar na parte inferior da escada, tem de mudar. Nesta parte da escada as pessoas jogam o jogo da 

culpa em vez de abordarem os problemas e encontrarem soluções. As pessoas acreditam que as circunstâncias 

externas são as únicas coisas que determinam o seu sucesso.  

Para passer estes degraus mais baixas da escada tem de se controlar. Responsabilizar-se pelo seu trabalho e 

pela sua vida. Terá de colocar sérias questões a si mesmo.  

As pessoas que se encontram na metade superior da escada optam por se apropriar dos problemas e das 

situações que enfrentam. Não empurram os problemas para forças externas. O conceito de pertença, é 

importante – se é algo é seu, é responsável por isso.  

À medida em que lê os diferentes níveis do modelo, questione-se onde estará atualmente na escada. Pode 

descobrir que está em diferentes níveis da escada, em diferentes aspetos da sua vida.  

Não existe um tempo definido para fazer uma avaliação utilizando esta ferramenta mas, em media, poderemos 

dizer que entre 15 a 30 minutos, embora dependa de cada pessoa e da situação que queremos avaliar. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Avaliar. Identificar o seu estado atual. Aplicar descrições dos vários níveis ao seu próprio 

comportamento numa determinada situação. Onde se encontra? 

• Escolher. Onde quer estar? Pratique a distinção entre o porquê de escolher um nível em vez de outro.  

• Agir. O que precisa fazer diferente se quiser estar num degrau diferente da escada da 

responsabilidade?  
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Responsabilidade individual – escada 
da responsabilidade  

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

A escada da responsabilidade contas é uma ótima ferramenta para ajudar a entender por que podemos não 

estar a obter os resultados que queremos na vida ou no trabalho, e até mesmo a atingir os nossos objetivos. 

Através desta ferramenta pode saber em que passo está, se está numa parte das escadas em que age de forma 

responsável ou se está no fundo das escadas onde atua como vítima. Uma vez consciente da realidade, pode 

mudar o seu comportamento para subir os degraus. 

 

4)  RESOURCE MATERIALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

A Escada da Responsabilidade descreve oito níveis de responsabilidade que nos permitem avaliar e realmente 

olhar para as colhas que fazemos e como lidamos com diferentes situações. Os quatro degraus superiores 

descrevem comportamentos responsáveis (coisas que acontecem por sua causa) e os quatro últimos 

descrevem comportamentos vitimizadores (coisas que lhe acontecem). Quanto mais tempo puder passar na 

parte superior da escada mais oportunidades poderá ter e mais alcançáveis serão os seus objetivos.  

                               Níveis vitimizadores: 

 

• Degrau 1- Inconsciente – Estas são as pessoas que nem sequer estão cientes do problema ou que 

pode mesmo haver um problema. 

• Degrau 2- Culpa / Reclamação – É sempre mais fácil apontar o dedo aos outros para justificar que 

Comportamento 

responsável  

Comportamento vitimizador 

“Eu não sei” 

Culpe outros 

Desculpas 

Esperar e rezar 

Reconheça a realidade 

Responsabilize-se 

Encontre soluções 

Faça acontecer 
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Responsabilidade individual – escada 
da responsabilidade  

as responsabilidades ou os objetivos não estão a ser cumpridos. Ultrapassar este passo requer que 

apontemos o dedo a nós mesmos e admitamos que podemos, de facto, ser o problema, não outras 

pessoas ou fatores.  

• Degrau 3 – Inventar desculpas – Sou bom nisto. Dar desculpas para que as coisas não estejam a ser 

feitas é muito fácil e uma forma mascarada de procrastinação. Arranjamos desculpas como “estou 

ocupado” ou “nunca fiz isto antes”. O meu favorito é “Não sei o que estou a fazer”. Para de 

inventar desculpas e faça-o.  

• Degrau 4 – Esperar e rezar – Esperar e rezar que milagres e sucessos aconteçam nas suas vidas 

sem nunca levantarem um dedo e terem de sair e agir. Um exemplo disso seria alguém que 

realmente deseja estar em boa forma física, mas nunca come saudável ou se exercita e espera que 

um dia o seu corpo se transforme. Não vai acontecer sem esforço.  

                           Níveis responsáveis e poderosos:  

• Degrau 5 – Reconhecer a realidade: as pessoas que estão neste nível olham para a situação 

percebendo que há tarefas que precisam ser feitas e são responsáveis por fazer a sua parte.  

• Degrau 6 – Responsabilizo-me: Agora que reconheceu a realidade da situação, então Podemos 

decidir se vamos recuar e inventor desculpas e reclamar, ou se vamos responsabilizar-nos 

sobre o problema e avançar na criação de soluções.  

• Degrau 7 – Procurar soluções: Responsabilizar-se pela situação é fundamental, e agora que o 

fez, o próximo passo é pensar em soluções que lhe permitam atingir o seu objetivo, e agir! Tire 

o tempo necessário para pensar nas melhores soluções possíveis  

• Degrau 8 – Fazer acontecer : Agora que se responsabilizou, e encontrou soluções, é hora de 

implementar e tomar medidas. Chegar a este passo é a melhor parte. Pode colocar as suas 

soluções em ação e literalmente realizar os seus objetivos! Fazer acontecer é o fruto do seu 

trabalho e o velho ditado de “quanto mais trabalho, mais sortudo fico” torna-se realidade.  

 

6)  O QUE APRENDER 

Vai aprender a reconhecer quando está a agir de forma responsável, e quando não está.   

Adquire competência e novas formas de responder a situações que criam uma maior responsabilização consigo 

mesmo. 

Irá aprender a utilizar esta ferramenta que lhe permitirá avaliar se o seu comportamento em uma situação 

específica (no trabalho, na sua vida pessoal (é um comportamento responsável ou se atua como vítima.  
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Responsabilidade individual – escada 
da responsabilidade  

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A 

https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A
https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0
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Gestão de tempo- Matriz de Eisenhower 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

É uma representação gráfica, num quadrante de dois eixos, dos diferentes níveis de importância e urgência de 

uma tarefa. Com o chamado princípio Eisenhower, terá uma base para estabelecer sabiamente quais são as 

prioridades e otimizar a gestão do seu próprio tempo. Isto permitirá que alcance as metas mais rapidamente. 

Eisenhower desenvolveu um método de gestão de tempo onde é utilizada uma matriz para classificar as tarefas 

a serem executadas. Eisenhower separa entre importância e urgência das tarefas. O uso desta matriz, 

composta por um total de quatro quadrantes, garante maior produtividade a longo prazo. Se seguir o método 

de Eisenhower, executará em primeiro as tarefas que são importantes e urgentes e depois gastará tempo com 

os projetos que são importantes, mas menos urgentes. No que diz respeito às tarefas classificadas como menos 

importantes, a matriz de Eisenhower indica que elas devem ser delegadas ou até descartadas. 

 

 

 

2)  OBJECTIVES OF THE TOOL 

 

1. Melhorar a sua gestão do tempo 

2. Priorização clara e correta que lhe permita concluir quais são os projetos mais importantes em primeiro 

3. Delegar as tarefas menos importantes 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Gestão de tempo- Matriz de Eisenhower 

 

 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

(Explicar a ligação da ferramenta com a competência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Definir prioridades é, portanto, a única maneira de garantir que abordemos corretamente os principais 

objetivos e tarefas, deixando tudo o que é secundário. É uma classificação diária de questões pendentes de 

execução, colocada num total de quatro blocos diferenciados que exemplificam diferentes graus de prioridade. 

Desta forma, com um simples olhar, podemos ver tudo o que temos sobre a mesa e o que devemos prestar 

atenção primeiro. 
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Gestão de tempo- Matriz de Eisenhower 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

(Por favor, faça uma descrição e mencione como aplicar a ferramenta: Passo 1, Passo 2, Passo 3, etc.) 

1. É um quadrante de dois eixos: importância e urgência. Estes são os dois fatores em que 

devemos medir cada tarefa, atribuindo-lhes um valor absoluto (sim importante/urgente ou 

não). A combinação destes dois eixos resultará em um dos quadrados.  

✓ O que entendemos como importante? Aquelas atividades que nos deixam mais perto de atingir 

os objetivos do nosso trabalho? 

✓ O que entendemos como urgente? Falamos de tarefas que requerem atenção imediata. 

2. Assim que as nossas tarefas estejam colocadas em cada um dos quadrantes, é necessário 

entender o que cada um deles significa e como nos organizarmos em relação a este método de 

priorização de tarefas. 

Quadrante I (Importante e urgente); Embora pareça contraditório, este quadrante é aquele 

em que devemos dedicar menos tempo: fazê-lo significa que planeámos mal a nossa atenção 

aos restantes quadrantes e que deixámos o trabalho mais relevante para o último minuto.  

Quadrante II (Importante mas NÃO urgente): É a área em que devemos aplicar mais atenção e 

esforços para evitar ser apanhado de surpresa. Pessoas eficazes não são orientadas para 

problemas/emergências, mas para oportunidades e agem de maneira proativa. 

Quadrante III (NÃO importante e urgente): tem menor importância, então é recomendado 

que delegue estas tarefas o máximo possível. 

Quadrante IV (NÃO importante NEM urgente): estas tarefas devem apenas ser atendidas 

quando todas as outras estiverem concluídas.  
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Gestão de tempo- Matriz de Eisenhower 

 

6)  O QUE APRENDER 

Aprenderá como melhorar a sua produtividade. A matriz de Eisenhower é uma técnica simples e que permite 

estabelecer prioridades, para que o dia de trabalho seja otimizado ao máximo e seja o mais produtivo possível. 

Aprenderá a escolher o caminho certo para definir prioridades e saber quais tarefas deve executar primeiro. 

 

 

 

 

 

7) MATERIAIS EXTRA - LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4 

https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4
https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc
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Motivação – Retratos 

 

 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Nome da atividade: Como sou percebido? 

Tempo: 30 minutos. 

 

Esta atividade consiste em três partes: uma para realizar em pares, uma com o grupo todo e a última 

individualmente.  

1. Peça aos participantes que se dividam em pares. Uma vez sentados de frente um para o outro, têm que 

desenhar o retrato da outra pessoa e escrever o nome em baixo (sob o pescoço).  

Em seguida, a pessoa que desenha tem que pedir ao outro uma palavra que o defina e deve escrevê-la 

na testa do retrato. 

Depois, a pessoa que desenha escreve o que pensa acerca dele(a) em cima do retrato. 

2. Peça aos participantes que coloquem todas as folhas na mesa. Em seguida vão ao redor da mesa e 

todos escrevem uma palavra para descrever a outra pessoa ao lado do retrato correspondente. 

3. Todos, tendo retirado o seu retrato, escrevem 3 conquistas na sua carreira relacionadas com as 

apreciações escritas pelos outros participantes.  

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

- Expandir a autoestima e autoconsciência 

- Sentirem-se mais motivados 

- Motivar a dar feedback 

- Inspirar a auto-reflexão sobre as suas conquistas  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Os participantes não só descobrirão o que os outros pensam deles, mas também terão a oportunidade de 

refletir sobre a sua maneira de se expôr e sobre todos os objetivos que já alcançaram. Os orientadores 

profissionais terão a oportunidade de refletir sobre a importância do seu trabalho e o bem que fazem para os 

candidatos a emprego. 

Graças à importância do feedback e da autoreflexão sobre as suas próprias realizações, as pessoas vão 

fortalecer a sua motivação.  

 

 

4)  MATERIAIS 
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Motivação – Retratos 

Folhas e esferográficas 
 
 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

O participante deve perceber que dar feedback sincero aos outros é a melhor maneira de os motivar. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 Os participantes adquirem maior autoestima e autoconsciência dos seus valores e objetivos, o que ajuda a 

aumentar a sua motivação para o trabalho. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 
https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques  

 

https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques
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Motivação - Valores 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

O primeiro exercício é sobre a criação de uma lista de 8 valores relacionados com o trabalho e classificá-los do 

mais importante para o menos importante. Tempo: 15 minutos.  

A tarefa do segundo exercício é criar uma grelha de metas que a pessoa quer alcançar. O participante tem que 

responder sobre o que quer preservar, evitar e eliminar. Trabalho em pares. Tempo: 15 minutos para cada 

pessoa. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Apoiar o orientador professional a encontrar os seus Valores Laborais; 

• Ajudar a organizar as ideais, encontrar o primeiro passo, onde consegue começar a definir os seus 

objetivos de carreira; 

• Expandir a autoconsciência; 

• Ser mais motivado. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Analisando as várias respostas a perguntas pertinentes, os participantes podem preencher a grelha de 

objetivos. Esta consciência ajuda a entender como podem se manter motivados e ajuda a gerir expectativas. 

Esta ferramenta funciona como uma reflexão sobre eles próprios e sobre a sua perspetiva. 

 

 

4)  MATERIAIS 

1. Actividade 
2. Folhas e esferográficas  
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Motivação - Valores 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

O participante deve perceber que para estar motivado deve encontrar constantemente novos objetivos a 

serem alcançados, que determinem o seu desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

  Os participantes adquirem maior autoconsciência dos seus objetivos e valores, o que ajuda a definir as suas 

prioridades e, assim, aumentar a sua motivação para o trabalho. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 
http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf 

http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf
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Motivação - Valores 
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Tomada de decisão – Efeito de enquadramento 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Nome da ferramenta: Efeito de Enquadramento 

Tempo: 20 minutos. 

Descrição:  

1. O Facilitador dá os folhetos impressos aos participantes e começa a pedir-lhes que leiam o papel e cada 

participante deve escolher uma solução. Esta é uma atividade independente. Os participantes precisam de ler o 

problema e escolher o melhor programa. 2 minutos para os participantes completarem esta tarefa. 

2. O Facilitador verifica quantos participantes escolheram o primeiro cenário e quantos escolheram o outro. 

3. Pode então começar a discussão e pedir para dar-lhes informações acerca do cenário escolhido. Maior parte 

poderá ter escolhido o primeiro cenário, porém as duas opções têm as mesmas consequências, simplesmente 

escolheram a positiva. 

4. Debriefing: Coloque questões.  

A. Que outras decisões tomamos que podem ser influenciadas pelo contexto?  

B. Que exemplos existem da utilização do efeito de enquadramento para manipular a tomada de decisões?  

C. O que podemos fazer para reduzir os efeitos do contexto na decisão? 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Identificar o efeito de enquadramento  

• Melhorar o pensamento crítico  

• Prática de decisões informadas  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

A ferramenta faz a ligação entre as decisões que tomamos todos os dias graças à nossa crítica pessoal e o 

contexto sem analisar todas as opções alternativas de modo a escolher a melhor solução e a forma como isso 

afeta as nossas decisões. 

 

4)  MATERIAIS 
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Tomada de decisão – Efeito de enquadramento 

Impressos em papel, esferográficas. 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

Ter um pensamento crítico leva a decisões eficazes.   

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Quando apresentada com opções paralelas, uma decisão pode ser mais influenciada pela linguagem utilizada 

("o efeito de enquadramento") do que pelo conteúdo real. 

A ferramenta incentiva os participantes a estudar todas as soluções e opções que têm para escolher a melhor 

porque colocar sempre em perspetiva as nossas opções e julgamentos pessoais vai afertar as nossas decisões. 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions 

 

IMPRESSO 1 

Que programa escolheria? 

Trabalha para os Centros de Controlo de Doenças e há um surto de uma doença mortal chamada "Gripe 

Asiática" numa cidade com 600 pessoas. Espera-se que todas as 600 pessoas na cidade morram se não fizer 

nada. Alguém inventou dois programas diferentes concebidos para combater a doença: 

• Programa azul: 400 pessoas na cidade vão morrer. 

• Programa violeta: Há uma probabilidade de 1/3 de que ninguém morra e uma probabilidade de 2/3 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions
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Tomada de decisão – Efeito de enquadramento 

de que 600 pessoas morram. 

Escolheria o programa azul ou o programa violeta? 

IMPRESSO: 2 

Que programa escolheria? 

Trabalha para os Centros de Controlo de Doenças e há um surto de uma doença mortal chamada "Gripe 

Asiática" numa cidade com 600 pessoas. Espera-se que todas as 600 pessoas na cidade morram se não fizer 

nada. Alguém inventou dois programas diferentes concebidos para combater a doença: 

• Programa azul: 200 pessoas na cidade vão sobreviver. 

• Programa violeta: há uma probabilidade de 1/3 de que 600 pessoas serão salvas e uma 

probabilidade de 2/3 de que nenhuma pessoa será salva 

Escolheria o programa azul ou o programa violeta? 
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Tomada de decisão – matriz de decisão 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Nome da ferramenta: Matriz de Decisão 

Tempo: 20 minutos. 

1. O facilitador propõe aos participantes que reflitam sobre uma das suas situações desafiantes no seu 

papel de orientador profissional onde tinham mais do que uma alternativa de solução. Depois, 

formulem uma questão relacionada com a sua experiência e escrevem-na. 

2. O facilitador convida-os a criar uma tabela com os critérios e pontuação que querem dar com base na 

importância de cada uma. Assim, no gráfico devem escrever, em primeiro lugar, as diferentes opções 

listadas como colunas e os fatores relevantes que afetam as decisões como linhas. Ex. se quiser 

escolher entre sugerir à pessoa para fazer primeiro um curso de formação ou começar diretamente 

com um estágio, enumere essas duas decisões como colunas. Os fatores que impactam essas escolhas, 

tais como a melhoria das suas capacidades organizativas, o seu profissionalismo, capacidade de 

comunicação, etc., seriam listados como linhas. Em todo o caso, é vivamente recomendado realizar o 

processo em conjunto com o candidato a emprego. 

3. Em seguida, devem atribuir um valor de classificação a cada um dos fatores em consideração para cada 

opção. Neste exemplo, podem atribuir ao profissionalismo um "9" se fizer um estágio, mas um "5" se 

frequentar um curso de formação. Depois de darem uma pontuação a cada fator, devem somar a 

pontuação total para cada opção. A opção com a pontuação mais alta indica a melhor decisão. 

4. No final, o facilitador pode abrir a discussão com os participantes refletindo em conjunto sobre os 

resultados obtidos. 

 

 

2)  OBJETVIOS DA FERRAMENTA 

1. Fortalecer a capacidade de tomar decisões; 

2. Melhorar a capacidade de resolução de problemas; 

3. Criar uma ligação com outras pessoas. 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

A Decision Matrix é um instrumento estratégico de tomada de decisão para avaliar alternativas de decisão. Usa 

um modelo de pontuação para avaliar sistematicamente todos os fatores e critérios utilizados na tomada de 

uma decisão, para chegar a uma pontuação final que revele qual a melhor opção. 

É particularmente útil para decisões que requerem um julgamento substancial e para as quais os números 

podem não estar disponíveis. Ao trabalhar através de uma série de etapas do processo de decisão, as pessoas 

podem estabelecer critérios para a avaliação e comparação de diferentes alternativas possíveis e, em seguida, 

comparar escolhas de forma objetiva. 
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Tomada de decisão – matriz de decisão 

 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

Esferográficas e folhas impressas com tabela em branco. 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

A atividade proposta consiste numa ferramenta muito útil para conhecer e utilizar sempre que os participantes 

se deparam várias alternativas e de entre as quais devem escolher apenas uma. 

Além disso, a discussão aberta entre o facilitador e os participantes sobre as consequências de cada opção 

mostrará diferentes prioridades e formas de pensar, das quais poderão inspirar-se no futuro. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

O resultado da utilização desta atividade é conseguir decidir entre escolhas difíceis de forma objetiva e 

matemática, evitando o julgamento pessoal que pode afetar as nossas decisões. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-

decision/#6b239df73d70  

https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools  

 

 

 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Tomada de decisão – matriz de decisão 

 

  Este é um exemplo de uma Matriz de Decisão. 

  Source: https://www.vocationvillage.com/how-to-use-a-decision-making-matrix/ 
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Autoconfiança vs presunção 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

A autoconfiança é essencial para o sucesso, tanto profissional como pessoal. A confiança dá técnicos de 

orientação profissional energia positiva. Esta ferramenta ajudará a ganhar consciência do seu nível de 

confiança e de influência no local de trabalho e em ambiente pessoal. Além disso, esta ferramenta fornecerá a 

uma oportunidade de compreender melhor a importância dos planos de carreira e orientações para envolver e 

inspirar outras pessoas, especialmente se estiver a trabalhar com desempregados de longa duração.  

Tempo necessário: 15-20 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Melhorar a capacidade de alcançar objetivos profissionais através da compreensão do seu nível de sua 

autoconfiança  

- Aumentar a capacidade de usar a autoconfiança para seguir os seus próprios planos de carreira e 

lembrar-se de todos os seus pontos fortes na carreira  

- Entender as etapas da sua autoconfiança  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

- Maior compreensão da autoconfiança e da sua influência 

- Definir competências-chave para técnicos de orientação profissional 

- Ajudar os técnicos de orientação profissional a desenvolver estratégias para estabelecer um nível de 

autoconfiança que permita alcançar melhores resultados 

- Encontrar um equilíbrio entre teoria e prática sobre autoconfiança no local de trabalho 
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Autoconfiança vs presunção 

 

4)  MATERIAIS 

Tipologias de pessoas 

Sr “Autoconfiança” VS. Sr. “Excesso de confiança”  

                                                      

       Acredita em sim próprio                                                     Procura validação externa 

       Tem autodeterminação                                                      Fala alto e forçadamente para provar a sua opinião 

       Foca-se em aspetos positivos                                            Gosta de fazer pouco dos outros 

       Criador de sucessos/Escuta ativa                                      Julga as pessoas e não o que têm para dizer 

       Influência outros facilmente/Atitude positiva    Sente-se “o melhor” em qualquer situação 

       Alcança bom desempenho social e inspira outros    Ignora opiniões e sugestões externas  

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

Passo 1: Tem duas tipologias de pessoas. Veja, analise e defina qual combina melhor consigo.  

Passo 2: Não é assim tão fácil certo? Nós pensámos numa ferramenta para o ajudar a descobrir se é ou não 

excessivamente confiante. Faça o teste abaixo e poderá descobrir quão confiante é.  

1. Como bom técnico de orientação profissional não dará conselhos, mas ajudará as pessoas a fazer as suas 

próprias escolhas.  

- Sim 

- Não 

2. Mesmo sendo um bom técnico de orientação profissional precisa de participar em diferentes tipos de 

formação para constantemente melhorar as suas capacidades.  

- Sim 

- Não 
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Autoconfiança vs presunção 

3. Geralmente, não aceita conselhos de outras pessoas porque conhece bem as suas capacidades e não precisa 

de mais na área da orientação profissional.  

- Sim 

- Não 

4. A orientação profissional não é normalmente a primeira opção de carreira, e muitas pessoas entram na 

profissão mais tarde na vida. Aqueles que têm experiência em orientação profissional estão sempre à frente 

daqueles que entram na profissão mais tarde.  

- Sim 

- Não 

5. A experiência em orientação profissional pode ser obtida através de abordagem direta com empregadores, 

trabalho voluntário, job shadowing e networking.  

- Sim 

- Não 

6. Quando tem de trocar ideias com um técnico de orientação muito bom, fala muito alto para controlar a 

situação e ter a “última palavra”. 

- Sim 

- Não 

7. Quando lida com pessoas desempregadas de longa duração, ouve-las, é empático com elas, e ajuda-as a ver 

as coisas de forma mais clara ou numa perspetiva diferente.  

- Sim 

- Não 

8. A supervisão profissional é essencial para ajudar os técnicos a resolver as dificuldades que possam ter. 

- Sim 

- Não 

9. Como técnico de orientação sabe que o trabalho pode ser stressante devido à natureza dolorosa e muitas 

vezes controversa dos problemas pessoais vividos por desempregados de longa duração. 

- Sim 

- Não 

10. Muitos técnicos de orientação têm um portefólio de carreira que combina trabalho a part-time, 

voluntariado e trabalho privado.  
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Autoconfiança vs presunção 

- Sim 

- Não 

Passo 3: Veja o seu resultado!  

Se respondeu ‘’Sim’’ à questão “3,4 e 6” (ou pelo menos a uma delas) então é provável tornar-se um “bom 

amigo” com “Sr. Excesso de confiança” e deve refletir na sua atitude e autoconfiança.  

Dicas para se tornar “amigo” do “Sr. Autoconfiança”: 

- Escolha envolver-se em cursos de formação que possam ajudá-lo a tornar-se um técnico de orientação 

profissional mais capacitado 

- Tenha em consideração a opinião de outros técnicos de orientação  

- Tenha cuidado com o que diz e mantenha um tom de voz agradável 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

- Aprender a procurar conselhos, informações e apoio quando apropriado  

- Aprender a refletir criticamente sobre os propósitos e objetivos das ferramentas de aprendizagem  

- Aprender a adaptar a autoconfiança para evitar excesso de confiança  

 

 

7)  MATERIAL EXTRA- LINKS 
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Autoconfiança– Método de Mandala 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Mandalas são mais do que simples figuras geométricas. A Mandala não é apenas rica em simbolismo, mas 

também fornece uma maior compreensão das suas capacidades. Ajuda a entrar em contato com seu eu interior 

e encontrar os seus desejos mais íntimos através da autodescoberta. A Mandala simboliza algo que deseja 

alcançar na vida. Também tem o potencial de mudar a forma como nos vemos e o nosso propósito de viver. 

Esta ferramenta ajudá-lo-á a entender melhor se confia em si mesmo.  

Tempo necessário: 15 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Melhorar a capacidade de acreditar em si mesmo através da meditação 

- Desenvolver uma estratégia própria para aumentar a autoconfiança com base no Método Mandala 

- Sensibilizar para necessidades profissionais diferentes das suas 

 

 

3)  RELAÇÃO ENTRE FERRAMENTA E COMPETÊNCIA 

- compreender o equilíbrio entre vida profissional e pessoal com base em abordagens práticas  

- Proporcionar uma melhor ligação entre autoconfiança e emoções próprias  

- Ajudá-lo a se conectar-se com seus próprios pensamentos e a ser compreensivo consigo mesmo  

 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Ver imagem abaixo... 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconfiança– Método de Mandala 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

Passo 1: Olhe para o ponto central da Mandala e tente concentrar-se nele. 

Passo 2: Pense nos seus pontos fortes em ser técnico de orientação profissional e responda mentalmente às 

seguintes questões:  

- Em que direção gostava de se mover com a Mandala? 

- O que está a acontecer neste momento?  

- O que gostaria de alcançar? 

Passo 3: À medida que começa a “cair” cada vez mais fundo na Mandala, continue relaxando e a respirar. 

Imagine que tem de fornecer orientação profissional a pessoas desempregadas de longa duração que não 

aceitam orientação profissional. Você confia em si mesmo que consegue ajudá-los a mudar de ideias? Continue 

a olhar para o ponto central da Mandala e siga para as seguintes perguntas para descobrir.  

- O que pode fazer para mudar as coisas?  

- Que outras formas existem para fazer isto?  

- Como é que isto o afeta e os outros envolvidos? 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconfiança– Método de Mandala 

- O que dizem e fazem os outros?  

Passo 4: Feche os olhos e responda a estas perguntas finais. Ter autoconfiança não significa que não precisa de 

ajuda de tempos em tempos. Seja honesto consigo próprio!  

- Que ajuda precisa?  

- Quem o pode ajudar?  

- Qual vai ser o próximo passo?  

Passo 5: Abra os olhos e respire. Sente-se mais relaxado? Sempre que sentir que não confia em si mesmo ou 

quando estiver a lidar com uma situação complicada na orientação profissional olhe para o centro da Mandala, 

feche os olhos e medite sobre a situação com confiança.  

 

 

6)  O QUE APRENDER 

- Aprender a utilizar a Mandala como símbolo de concentração e meditação sobre as suas próprias 

capacidades;  

- Aprender a encontrar o caminho para estarmos mais conscientes de quem somos; 

- Aprender a envolver-se numa jornada de autodescoberta com base no método Mandala. 

 

 

 

7)  MATERIAIS EXTRA - LINKS 

 

 

 

 

 

 


