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1) INTRODUÇÃO: 

 
A forma como trabalhamos está a mudar bem como a forma como procuramos um novo 
emprego e com ela, as estratégias, ferramentas e competências exigidas, utilizadas e 
procuradas estão também a sofrer uma evolução importante. A inteligência emocional é 
apresentada como uma das ferramentas mais poderosas na vida, mas também na procura 
de emprego. 
 
Um dos objetivos do projeto era saber o que pensam os orientadores profissionais acerca 
da Inteligência Emocional e as competências / capacidades que a compõem. 
 
De acordo com as conclusões do grupo de especialistas em orientação profissional (IO1) 
existem 10 competências que são essenciais para a procura de emprego. 
 
Estas competências são extremamente necessárias, pois o desemprego afeta-nos a todos 
os níveis, tanto economicamente quanto em questões de saúde, bem como a nível 
psicológico. 
Este relatório revela que o mercado de trabalho e as entrevistas de emprego mudam os 
seus procedimentos e as pessoas precisam estar emocionalmente preparadas para 
superá-los. 
 
Especialistas de todos os países concluem que é essencial determinar o nível de 
competências emocionais nos candidatos a emprego e orientar a intervenção dos 
orientadores e de especialistas para o desenvolvimento dessas competências emocionais 
nos candidatos a emprego. 
Da mesma forma, conclui-se que os orientadores profissionais devem ser treinados em 
Inteligência Emocional para que possam trabalhar com grupos vulneráveis. 
 
 

2) ANÁLISE DO PROBLEMA: 
 

 
A análise do problema ajuda o orientador profissional a visualizar a situação naquele 
momento e, assim, torná-lo ciente das modificações necessárias a nível emocional para o 
sucesso da intervenção. 
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Exemplo: 
 

• Identificar o problema: conflito por razões de etnia 

• Visualize a situação: O que me está a acontecer? É algo interno ou é por causa 
desta situação?  

• Identificar as causas: Não compreendo como a pessoa se expressa 

• Definir soluções: Aplicar IE em competências de escuta ativa 

• Outras alternativas: Encontrar uma pessoa de apoio / tradutor  
 
 

 
3) IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES: 

 
Os eventos multiplicadores, os workshops, e os grupos de discussão que os parceiros 
realizaram ao longo do projeto, ajudaram a obter os dados necessários para desenvolver 
um mapa de implementação destas ferramentas com base nas necessidades do orientador 
profissional no trabalho diário com candidatos a emprego. 

Com o objetivo de atuar com os orientadores profissionais na identificação das 
competências necessárias para trabalhar a Inteligência Emocional no emprego, foi utilizada 
a ferramenta RODA DA VIDA nos workshops realizados. 

 

 

SITUAÇÃO 

IDENTIFICAR O 
PROBLEMA

VISUALIZAR 

IDENTIFICAR 
CAUSAS

DEFINIR 
SOLUÇÕES

OUTRAS 
ALTERNATIVAS
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FERRAMENTA A UTILIZAR: RODA DA VIDA 

Para realizar a identificação de necessidades, propomos como ferramenta a “roda da vida” 
adaptada de acordo com o Anexo I deste documento. 

• A primeira "ronda" será realizada com a pontuação mínima útil de acordo com os 
critérios do orientador profissional. 

• Segunda “ronda” com a pontuação real, identificando a falha de conhecimentos e 
os aspetos a serem trabalhados. 

• Ao mesmo tempo, os desempregados serão convidados a classificar as 
competências de acordo com a sua perceção sobre a "roda". 
 
 

4) MAPA DE COMPETÊNCIAS 
 

Após compilar todos os dados mencionados acima, poderíamos fazer um mapa de 
competências classificando de acordo com a área: Intrapessoal ou Interpessoal e a fase do 
processo na qual ela tem impacto: Input - comissão do processo, Processo - 
desenvolvimento do processo, Output - a última fase contendo os seguintes resultados: 
 
Áreas:  

• INTRAPESSOAL: são competências, perceções e atitudes internas que ocorrem 
dentro da própria mente de uma pessoa e a pessoa utiliza para trabalhar através de 
situações do mundo real. 

• INTERPESSOAL: são aquelas competências, qualidades e comportamentos que uma 
pessoa precisa e utiliza para interagir com outras pessoas. 

 

Impactos:  

• INPUT: neste caso representa as competências / recursos investidos na 
programação de uma tarefa 

• PROCESSO: representa as competências que necessitamos para realizar uma tarefa. 

• OUTPUT: no nosso mapa representa as competências que necessitamos para 
analisar os resultados do processo e para o melhorar. 

 

Example:  

 INPUT PROCESSO OUTPUT 

INTRAPESSOAL - motivação  
- responsabilidade 
individual  

- tolerância à 
frustração  
- autorregulação 

- tomada de 
decisão  
- autoconfiança  

INTERPESSOAL - resolução 
conflitos  

- autoconsciência  
- comunicação  

- autorregulação 
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- comunicação  - gestão de tempo 

 

5) CONCLUSÕES: 
 

Esta parte do projeto é um "Como aplicar" para todos os profissionais de orientação 
profissional que tenham interesse em introduzir mais competências de inteligência 
emocional em processos de intervenção com candidatos a emprego. Com estas 
alterações, eles adaptar-se-ão à procura do mercado de trabalho e poderão ajudar 
eficazmente os desempregados a desenvolver tais competências e ter sucesso na procura 
de emprego. 
 
Após a análise das necessidades do técnico de orientação profissional e da análise das 
competências necessárias ao seu trabalho, concluiu-se o desenvolvimento de 10 
competências emocionais, 20 ferramentas de aprendizagem e 20 ferramentas de 
aplicação. 
 
1. Tolerância à frustração: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Definição de frustração e tolerância à frustração  
o Conhecimento da Síndrome de Adaptação Geral e impacto desta capacidade 

no desempenho no trabalho 
• Ferramentas de aplicação: 

o ABCDE 
o Papel rasgado 

2. Empatia:  

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Orientador Empático 
o Gestão de pessoas 

• Ferramentas de aplicação: 

o Orientador empático 
o O Homem estupefacto 

3. Gestão de tempo: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Guia de introdução 
o Ferramentas para melhorar a gestão de tempo 

• Ferramentas de aplicação: 
o Matriz de Eisenhower  
o Método GTD  

4. Autoconfiaça: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Guia de introdução 
o Métodos para aumentar a autoconfiança 
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• Ferramentas de aplicação: 
o Autoconfiança vs Presunção 
o Método de Mandala  

5. Comunicação: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Comunicação eficaz 
o Estilos de comunicação 

• Ferramentas de aplicação: 
o Comunicação back-to-back 
o Copycat  

6. Flexibilidade: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Guia de introdução 
o Recursos para aumentar flexibilidade  

• Ferramentas de aplicação: 
o Questionário 
o Topsy 

7. Tomada de decisão: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Compreender o processo de tomada de decisão e ter decisões eficazes  
o Resolução problemas 

• Ferramentas de aplicação: 

o Efeito de enquadramento 
o Matriz de decisão  

8. Motivação: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Motivação intrínseca 
o Como se automotivar através do otimismo 

• Ferramentas de aplicação: 
o Retratos 
o Valores 

9. Resolução de conflitos 
• Ferramentas de aprendizagem: 

o 3 competências principais para resolução conflitos 
o Aprender a escutar 

• Ferramentas de aplicação: 
o 6 chapéus 
o Os 4 monges  

10. Responsabilidade individual: 

• Ferramentas de aprendizagem: 
o Getting started  
o How to develop Personal accountability 

• Ferramentas de aplicação: 
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o Escada da responsabilidade 
o Auditoria de competências 

 
 

  



  
 

  

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

ANEXO I 
 

 

 

Motivação Autoregulação Tomada de decisão
Tolerância à frustração Responsabildiade individual Autoconsciência
Comunicação Resolução de conflitos Gestão de tempo
Autoconfiança


