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Apresentação do projeto e dos parceiros 
O projeto "2017-1-TR01-KA204-046225 - Move Up – Melhorar as competências sociais dos adultos 

para aumentar a empregabilidade e sucesso no trabalho" visa contribuir para o desenvolvimento das 

competências sociais de adultos com baixas qualificações. O projeto é financiado pela Agência 

Nacional Turca e a parceria composta por seis países através das seguintes organizações: 

Governação de Istambul 
A Governação de Istambul (GOI), da Turquia, é a maior autoridade 
administrativa da cidade, com um número de cerca de 300 funcionários 
públicos e providenciando serviços em várias áreas. A GOI assume a 
responsabilidade por 39 províncias distritais e 24 direções provinciais. 
Promove uma participação ativa das províncias no processo de adesão à 
UE, governando com uma liderança efetiva as províncias na utilização 

eficiente dos recursos financeiros da UE. O GOI é a organização promotora do projeto Move Up.  
 

IED 
O Instituto para o Desenvolvimento do Empreendedorismo (iED) é uma 
organização grega comprometida com a promoção da inovação e o reforço 
do espírito de empreendedorismo. Ao reconhecer o empreendedorismo 
como um fator crucial para o desenvolvimento e a coesão das sociedades, 
desenvolve investigação e está em condições de criar soluções inovadoras 
que facilitam o crescimento do empreendedorismo saudável e promovem 
o emprego. As suas atividades baseiam-se na premissa de que as empresas 

e, em particular, as PME constituem tradicionalmente a espinha dorsal da economia europeia e, por 
conseguinte, constituem um fator significativo na tentativa de reduzir o desemprego e levar a uma 
maior prosperidade social. O IED é um dos parceiros do projeto Move Up.  

 
BEST 
BEST - Instituto de formação contínua de qualificação profissional e 
formação de pessoal LTD, da Áustria, é um Instituto privado que 
providencia aos seus clientes um apoio eficaz em questões relacionadas 
com os recursos humanos há mais de 25 anos com especial ênfase na 
formação contínua e coaching. No decurso de um processo de 
desenvolvimento contínuo, como no âmbito de inúmeros projetos e de 
parcerias nacionais e internacionais, o BEST tem-se envolvido 

gradualmente na área dos RH que ultrapassam o desenvolvimento do percurso profissional. O BEST é 
um dos parceiros do projeto Move Up. 
  

BTF 
A Bridging to the Future (BTF), do Reino Unido, é uma 
empresa inovadora que desafia e atualiza as abordagens 
existentes para a produtividade organizacional e 

individual, a criação de emprego, a independência económica e a sustentabilidade económica. A BTF 
tem como experiência a conceção, o teste e o lançamento no mercado de uma gama de produtos 
altamente inovadores e bem-sucedidos e métodos para apoiar a criação de emprego, a formação e a 
produtividade. A empresa acredita na criação de empregos através de novos negócios, incubação ativa, 
programas de liderança prática operando em escala internacional. BTF é um dos parceiros do projeto 
Move Up. 
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ISQ 
O Instituto de Soldadura e Qualidade, de Portugal, é uma entidade 
tecnológica privada fundada em 1965, sem fins lucrativos e independente, 
atualmente a operar em mais de 40 países em todo o mundo (UE, Europa 
Oriental, África, América e Ásia), oferecendo a sua experiência na área da 
inspeção, assistência técnica a projetos de engenharia, serviços de 
consultoria e atividades de formação, apoiadas por atividades transversais 
de investigação e desenvolvimento e com 16 laboratórios acreditados 

(testes bio e agroquímicos, ensaios não destrutivos, aeroespacial, etc.). Para isso, o ISQ realiza 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (I+D), promovendo projetos com parceiros nacionais e 
internacionais, tanto do setor público como do privado, visando a contínua inovação de produtos e 
processos. No que diz respeito à atividade de formação do ISQ, tem uma experiência reconhecida em 
todas as fases do ciclo da formação (análises de necessidades, design, implementação, avaliação) 
sendo atualmente a segunda maior entidade formadora em Portugal. O ISQ é também especialista na 
criação de normas nacionais (perfis profissionais), referenciais de qualidade para o EFP a nível nacional, 
aprendizagem em contexto de trabalho e estágios, formação técnica de acordo com o sistema ECVET, 
formação para profissionais de inclusão social, marketing profissional e marketing social para a 
empregabilidade (NEETS), certificação e reconhecimento de competências. O ISQ é um dos parceiros 
do projeto Move Up. 
 

ILMEM 
A Diretoria Provincial de Educação de Istambul, na Turquia, exerce as 
responsabilidades locais do Ministério da educação nacional. Trabalha sob 
a responsabilidade do governo como um mecanismo executor local. É 
responsável pela administração de todas as atividades educativas e juvenis, 
abrangendo todas as formas de educação; educação formal (pré-escolar, 
primária, básica, ensino secundário-técnico/vocacional) não-formal, 

educação de adultos, formação em contexto de trabalho, formação prática nos serviços da cidade de 
Istambul. A Diretoria é constituída por um diretor, 35 vice-diretores, 1029 funcionários, 5,382 escolas 
formais, 2.681.800 alunos e 123,494 professores. A nossa organização também incorpora 39 direções 
de educação distrital dentro dos 39 distritos de Istambul. Essas direções realizam os deveres e serviços 
exigidos pelo Ministério da Educação indo ao encontro das suas necessidades e são responsáveis pela 
Diretoria Provincial de Istambul da educação a nível local. A ILMEM é um dos parceiros do projeto 
Move Up. 
 

 



 
4 

 

Introdução 
Este relatório foi desenvolvido no âmbito do projeto Move Up, financiado pela Agência Nacional Turca 
no âmbito do Programa Erasmus+ Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos. A fim de 
desenvolver os conteúdos do projeto, foi feita uma investigação em vários países, nomeadamente 
Turquia, Áustria, Inglaterra, Grécia e Portugal entre 2017 e 2019. O projeto "Move Up – Aumentar as 
competências sociais dos adultos para uma melhor empregabilidade e sucesso no trabalho" visa 
contribuir para o desenvolvimento das competências sociais de adultos com baixas qualificações. As 
competências sociais são uma combinação das aptidões pessoais, aptidões de comunicação, traços de 
caráter, atitudes, atributos profissionais e quociente de inteligência emocional, entre outros que 
permitem que as pessoas fluam efetivamente no seu meio, trabalhem bem com os outros, executem o 
seu trabalho com qualidade e alcancem os seus objetivos complementando as competências técnicas 
que já possuem. Na vida profissional, ter boas competências sociais é crucial porque afeta a 
produtividade e a motivação dos funcionários, dando-lhes a capacidade de trabalhar bem com os 
outros e fazer o seu trabalho de forma eficaz. 
 
O objetivo deste relatório de análise de necessidades é apresentar as mais comuns 120 profissões de 
profissionais com baixas qualificações nos países parceiros e as competências sociais necessárias para 
estas ocupações. Para se analisar as profissões com baixas qualificações mais comuns nos países 
parceiros, foram feitas pesquisas de literatura e entrevistas com especialistas. São apresentadas as 
definições destas profissões para que exista um entendimento comum das atividades realizadas pelos 
trabalhadores com estas ocupações. 
  
Após analisar as profissões, foram realizadas pesquisas de literatura para encontrar as necessidades 
ao nível das competências sociais dos profissionais que trabalham nestas ocupações. Utilizando os 
resultados dessa pesquisa, foram criados questionários pelo BTF e todos os parceiros implementaram 
esses questionários a 243 trabalhadores. Foi solicitada a identificação das necessidades ao nível das 
competências sociais dos trabalhadores e sua opinião sobre esta combinação entre competências-
profissão, que competências sociais usam maioritariamente na sua vida profissional, que tipo de 
formação tiveram e que formações gostariam de frequentar no futuro. Foram feitas reuniões com 
peritos em orientação profissional, formadores e funcionários de centros de formação de adultos nos 
países parceiros. Foi solicitado aos inquiridos para identificar as competências sociais que obtiveram 
nos programas de formação que tenham frequentado e as competências sociais necessárias para cada 
profissão. A etapa final desta atividade foi a combinação dos resultados das pesquisas, dos 
questionários e das reuniões para compreender as necessidades ao nível das competências sociais dos 
profissionais de acordo com a sua ocupação. 
 
Outra atividade do projeto e que contribuiu para este relatório de análise de necessidades foi um 
levantamento de boas práticas, que incidem no desenvolvimento de competências sociais de 
trabalhadores com baixas qualificações. Foram recolhidas duas boas práticas por país. O objetivo desta 
atividade é obter mais informações sobre as oportunidades de formação de adultos com baixas 
qualificações.  Além disso, foram também feitas análises à situação atual no âmbito da educação de 
adultos sobre as competências sociais nos países parceiros a fim de identificar suas necessidades. 
 
Através das várias atividades realizadas para o desenvolvimento deste relatório, foram abordadas 43 
pessoas através de reuniões e, como já mencionado, foram aplicados 243 questionários. Após a 
compilação desta informação, a maioria das profissões com baixas qualificações e as competências 
sociais exigidas foram encontradas e a descrição das mesmas é aqui apresentada. Os resultados destes 
dados foram analisados e esta análise servirá de base para o desenvolvimento da plataforma de 
aprendizagem de competências sociais.   



 
5 

 

Capítulo 1 - Situação atual da educação de 

adultos e boas práticas  
 

1- Ponto de situação sobre as competências sociais na educação de adultos 

nos países parceiros 

Os parceiros fizeram pesquisas sobre a situação atual no âmbito da educação de adultos relacionando-

a com as competências sociais nos países, com o objetivo de rever e identificar as necessidades dos 

adultos com baixas qualificações. Embora o termo adulto se refira a indivíduos com idade acima dos 

18 anos, podem começar a fazer formação nos centros de educação de adultos na Turquia e na Áustria 

partir de idades inferiores. Os principais prestadores de formação de adultos são organizações 

governamentais, como o Ministério da educação ou instituições de ensino e formação profissional. No 

entanto, as universidades e as ONG também estão ativas na Áustria neste domínio. Esses provedores 

de formação também são responsáveis pelo desenvolvimento destes programas de formação. 

Especialistas na área, formadores especiais e professores de EFP destas organizações educativas e 

instituições que promovam programas de aprendizagem ao longo da vida preparam o conteúdo de 

formação para os cursos de formação de adultos em todos os países parceiros. A maioria das 

formações nesses centros são presenciais e duram de 25 a 675 horas, dependendo do(s) grupo(s)- alvo 

e do conteúdo da formação. Exceto no Reino Unido, há muita oferta de educação de adultos gratuita 

e financiada pelos governos. 

Os professores e formadores destes centros nos países parceiros são obrigados a ter, de entre vários, 

um diploma de qualificação do ensino secundário ou de escola profissional, um certificado de 

competências pedagógicas ou ser professor, ou um certificado de orientação profissional, ter 

competências e um nível suficiente de experiência prática para que possam ensinar, são critérios 

básicos para a seleção de formadores de educação de adultos. As universidades, institutos politécnicos 

e centros de formação dão formação para formadores de educação de adultos.  Além disso, algumas 

instituições providenciam formações práticas no local de trabalho. No final do curso ou dos módulos, 

os formandos fazem um exame para obter o certificado. Para algumas profissões, é obrigatório a 

presentação de certificado de formação profissional.   

De acordo com as pesquisas realizadas no âmbito do projeto, os países parceiros promovem formação 

em competências sociais, mas não são totalmente abrangentes focando apenas determinadas 

aptidões. Os formadores para as competências sociais são maioritariamente formados em 

universidades. Estas formações são dadas principalmente a pessoas desempregadas, imigrantes ou a 

pessoas que desejam desenvolver suas aptidões. Embora existam formações profissionais para quase 

todas as ocupações selecionadas dentro do projeto, as formações em competências sociais são muito 

limitadas e pouco específicas para as profissões. Outro desafio na formação de competências sociais é 

que os formadores não são obrigados a ter uma qualificação nessa área, bastando apenas obter o 

certificado de competências pedagógicas ou habilitações para a docência para se tornar formador de 

competências sociais. 

 



 
6 

 

2- Boas práticas 

O objetivo desta secção é familiarizar-se com projetos ou atividades relacionadas com a formação de 

competências sociais para adultos através da apresentação de boas práticas existentes nos países 

parceiros. Cada parceiro fez uma pesquisa para descobrir duas boas práticas no seu país. Os grupos-

alvo destas boas práticas são, em geral, desempregados, trabalhadores de empresas privadas, 

empresários que desejam desenvolver as suas competências e as pessoas que sofrem de exclusão 

social. A maioria destas formações têm como base as competências para a comunicação. 

Boa prática 1 – Turquia 

Nome da boa 
prática 

Formação da ISMEK para os funcionários do Buffet do Pão público 

Ano e local de 
implementação 

2018, Istambul, Turquia 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

A ISMEK foi fundada a fim de satisfazer as necessidades educativas dos residentes 
de Istambul, com um ponto de vista que incentiva a aprendizagem ao longo da vida, 
para ajudar os cidadãos a ganhar competências profissionais e artísticas. 
Aumentando o seu conhecimento vocacional e artístico, para contribuir para o 
desenvolvimento industrial da Turquia através da formação da força de trabalho 
qualificada necessária nas indústrias, para ajudar os indivíduos a se tornarem 
produtores qualificados e consumidores conscientes para contribuir para o 
desenvolvimento cultural e social dos residentes de Istambul ao dotá-los a viver 
numa cidade metropolitana urbanizada. Tem vindo a fornecer formação artística e 
profissional aos formandos adultos em Istambul desde 1996. 
 

Grupo-alvo 
Funcionários do Buffet do Pão público em Istambul 
 

Competências 
sociais alvo 

Comunicação 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Pão Público de Istambul J. S. C do Município Metropolitano de Istambul e ISMEK 
 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
profissional, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

Com esta formação, pretende-se aumentar as vendas dos funcionários nos buffets 
de pão público e minimizar as queixas que possam surgir nas relações com os 
clientes. 
O objetivo da formação: 
- Compreender as expectativas dos clientes 
- Construção de comunicação positiva com os clientes 
- Comportamentos positivos e negativos e expressões para os clientes 
- Características que o pessoal de vendas deve ter 
- Obstáculos na frente de uma comunicação eficaz 
 
Este projeto desenvolveu competências comunicacionais de funcionários em 
buffets de pão público, diminuiu os problemas baseados na comunicação que 
surgem em sua vida de trabalho. Este treinamento elevou suas competências de 
empregabilidade. 
 

Website ou 
outros recursos 

http://www.ismek.ist/tr/haber_detay.aspx?RegID=6873 
 

http://www.ismek.ist/tr/haber_detay.aspx?RegID=6873
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Boa prática 2 – Turquia 

Nome da boa 
prática 

Aumentar a empregabilidade e as competências pessoais dos funcionários 

Ano & local de 
execução 

Desde 2008, Turquia 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

A Direcção-Geral para a Aprendizagem ao Longo da Vida é uma dependência do 
Ministério da Educação turco. É a entidade responsável pela educação não-formal 
em 81 cidades da Turquia e promove várias formações para diferentes grupos-alvo. 
 
 

Grupo-alvo 
Desempregados de longa duração; 
Indivíduos com qualificações baixas 
Formandos adultos 

Competências 
sociais alvo 

Competências de empregabilidade como comunicação, dicção, gestão da 
organização, aprender a aprender. 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

 
Todos 
 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
económico, 
objetivos de 
implementação
, atividades, 
resultados...) 

Os funcionários, que irão trabalhar em diferentes sectores são formados através do 
ensino vocacional. Parcialmente, também têm formação em soft skills para ter uma 
empregabilidade estável e de longo prazo na sua vida profissional. 
Assim, os funcionários adquirem as competências exigidas pela profissão, bem 
como as competências necessárias para manter essa profissão. Os objetivos destes 
treinamentos são: 
- comunicação na vida social  
- falar turco corretamente 
- acompanhar as atualizações relacionadas com a sua profissão e desenvolver-se 
continuamente 
- ganhe competências de crescimento na carreira 
- competências de organização 
- competências básicas de pesquisa online. 

Websites ou 
outros recursos 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/yiyecek_icecek_hizmet
leri/asci.pdf 
 
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/Pazarlama_Perakende/
kasiyer.pdf 
 
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/konaklama/OnBuroEle
mani.pdf 
 

 

 

 

 

 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/yiyecek_icecek_hizmetleri/asci.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/yiyecek_icecek_hizmetleri/asci.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/Pazarlama_Perakende/kasiyer.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/Pazarlama_Perakende/kasiyer.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/konaklama/OnBuroElemani.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/konaklama/OnBuroElemani.pdf
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Boa prática 3 – Grécia 

Nome da boa 
prática 

Debate americano 

Ano & local de 
execução 

2015, Grécia 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

A 23 de julho de 2002, o domínio "americasdebate.com" foi registado, a 
hospedagem foi protegida, e a construção do site começou. O site ficou disponível 
para o público em pouco mais de nove dias. Ao final de seis meses, o Debate da 
América continuou a crescer. Com mais de 13.000 comentários em mais de 1.000 
tópicos escritos por cerca de 300 membros, o Debate da América parecia ganhar 
força. 

Grupo-alvo Jovens/adultos 
 

Competências 
sociais alvo 

Comunicação/falar 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Esta boa prática é útil e adequada para quase todas as profissões. 
 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
profissional, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

Objetivos: os participantes deste exercício podem praticar e mostrar suas 
competências de comunicação através de um animado debate encenado chamado 
"Debate Americano". Os alunos tornam-se mais capazes de entender os diferentes 
pontos de vista e usar argumentos para convencer ou defender sua opinião. Vão 
melhorar o seu desempenho na retórica através da prática e do da dramatização 
(em particular na escuta ativa, na preparação, no debate e articular os prós e 
contras). 
 
Breve descrição da prática: esta é uma ferramenta muito boa para praticar e 
demonstrar a aptidão para a comunicação de forma lúdica e excitante ao mesmo 
tempo. Divididos por dois grupos, os participantes pensam nos prós e contras em 
relação a um tema e, mais tarde, discutem-nos num debate. Cada participante deve 
apresentar pelo menos um pró ou contra neste exercício. 
Como desenvolver o exercício: 
1. O formador/facilitador apresenta a atividade ao grupo e propõe um tema. 
Alternativamente, o grupo pode escolher seu próprio tema. Este deve permitir que 
o grupo assuma duas opiniões contraditórias e bastante polémicas. 
2. O grupo deve-se subdividir em dois pequenos-grupos com tamanhos 
semelhantes. Os participantes devem ser incentivados a participar de um grupo 
cuja opinião não partilham. Um dos pequenos grupos será dos Prós e o outro dos 
Contras. 
3. Os grupos devem trabalhar de forma separada por algum tempo e reunir 
argumentos a favor e contra, vão precisar desses argumentos para o debate mais 
tarde. Devem tirar notas em cartões de moderação ou flipcharts. É importante que 
os grupos não exibam os seus argumentos antes de os expressar verbalmente no 
debate. 
4. O formador/facilitador coloca os dois grupos frente a frente. Quando os 
pequenos-grupos estão prontos, o formador apresenta os oradores à plateia 
(virtual). O facilitador deve incluir a regra de que antes de um grupo apresentar um 
novo argumento, devem repetir o argumento do outro grupo (para verificar a 
aptidão de escuta ativa). 
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5. Um grupo começa e, alternadamente, vão falando e respondendo aos 
argumentos uns dos outros. O objetivo não é alcançar o consentimento ou 
convencer o outro grupo. O objetivo é praticar a aptidão para a retórica, escutar e 
argumentar de forma construtiva.  
6. Depois de aproximadamente 20-30 minutos o formador/facilitador conclui o 
debate, podendo ainda convidar cada parte para dar uma declaração final. 
7. Quando o debate termina, o facilitador deve fazer uma recapitulação dos 
argumentos centrais e dar feedback sobre o desenvolvimento do debate. 
Em conjunto, o grupo reflete sobre o exercício. Podem discutir o quão difícil ou fácil 
foi, o que gostaram ou não gostaram, quais eram os argumentos cruciais, o que 
acharam anormal/extraordinário etc. 
Metodologia/etapas da abordagem (ex.: e-learning, workshop, reunião de equipa, 
etc.): Workshop, reunião de equipa, trabalho em grupo 
Resultados: impacto nos participantes (avaliação da prática em termos de 
competências de empregabilidade nas seguintes áreas) 
 
• Comunicação 
• Competências em TIC 

- é capaz de ouvir atentamente e repetir o que foi dito (escuta ativa) 
- é capaz de pesquisar informações para construir um argumento 
- é capaz de apresentar os seus argumentos usando uma linguagem 

convincente 
- aplica a escuta ativa e usa os argumentos a seu favor 
- prevê com antecedência quais serão os contra-argumentos e procura 

respostas 
- constrói argumentos lógicos e coerentes   
- apoia os seus argumentos com auxílios visuais (gráficos, imagens, 

estatísticas) 
- apoia os seus argumentos com o envio de sinais verbais e não verbais 

adequados 

Website ou 
outros recursos 

http://www.actdu.org.au/archives/actein_site/basicskills.html 
http://www.americasdebate.com/ 
http://debate-central.ncpa.org/ 
 

Notas A duração da prática é de aproximadamente 1 – 1 ½ hora (s) 
 

 

 

Boa prática 4 – Grécia 

Nome da boa 
prática 

Na receção 

Ano & local de 
execução 

Grécia, 2015 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

Jack Herrick fundou o Wikihow em 2005, alimentado pela mesma missão educativa 
que ainda hoje orienta o site. Para garantir que a empresa alcançasse esta missão 
a longo prazo, Jack recusou o financiamento de capital de risco e as oportunidades 
para vender a empresa a grandes corporações de capital aberto. A WikiHow 
continua sendo uma organização híbrida, uma empresa com fins lucrativos focada 
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em alcançar uma missão socialmente positiva. A WikiHow está sediada em Palo 
Alto, Califórnia, e também mantém alguns escritórios de forma remota. 

Grupo-alvo Jovens/adultos 
 

Competências 
sociais alvo 

Comunicação/falar 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Rececionistas. Esta boa prática pode ser útil para muitas profissões onde se lida 
diretamente com os clientes. 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
económico, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

Objetivos: o objetivo desta dinâmica é colocar o candidato numa situação em que 
tenha que lidar com vários clientes. Embora seja um role play, o candidato poderá 
usar diferentes tipos de estratégias de comunicação, dependendo das atitudes e 
necessidades do cliente, para treinar a sua aptidão para a comunicação com 
clientes “fáceis” ou “difíceis”, para explorar as suas respostas, emoções, 
pensamentos e sentimentos em diferentes situações. 
Descrição da atividade: este jogo de role-play pode ser feito em grupo ou 
individualmente. Como uma atividade de grupo, os participantes têm de se dividir 
em pares e escolher qual deles será o membro A e membro B. Os membros A 
assumem o papel de recepcionista do hotel. A sua tarefa será servir todos os 
clientes que recebem durante o dia, independentemente do seu comportamento. 
Os membros B recebem as instruções num envelope, a sua tarefa será de assumir 
o papel de diferentes clientes com comportamentos diferente. 
Funções do membro B: 
1. Conversação telefónica em que um homem está interessado nas condições e nos 
preços no Hotel e pretende alugar um quarto duplo por 3 dias. 
2. Um idoso pretende usar o Spa do Hotel e pede mais informações sobre os 
serviços oferecidos. O homem tem um problema auditivo, então a rececionista tem 
que falar claramente, devagar e com poucas palavras para explicar os serviços de 
spa no Hotel. 
3. Uma mulher jovem que vem à receção queixar-se dos danos no quarto - um cano 
de esgoto entupido, a água é fria, cama incómoda. A mulher fala com raiva, 
interrompe e não ouve as explicações da rececionista. A rececionista terá de 
encontrar uma maneira de "acalmar" a cliente que não está satisfeita. 
4. Uma turista que quer visitar a cidade. Pede educadamente à rececionista para 
lhe escrever uma página com os pontos mais famosos da cidade e algo específico 
de cada um deles. A rececionista não pode recusar o amável pedido e deve ter 
tempo para ajudar o turista. 
5. Um turista não compreende a língua do país e fala muito pouco inglês. A 
rececionista tem que fazer uma conversa com ele e dizer-lhe que não há quartos 
disponíveis para hoje, só de amanhã em diante, e que o informar sobre os preços e 
serviços do hotel. 
6. A gerente do Hotel telefona para a rececionista para falar sobre as reclamações 
de clientes acerca do seu trabalho. O comportamento da gerente não é agressivo, 
mas levanta um pouco a voz, embora esteja disposta a ter um diálogo construtivo. 
A gestora deve responder a um diálogo feito pela rececionista que deve ouvir os 
argumentos da gerente, formular os seus próprios argumentos sem atacar e 
manter um bom tom ao longo do diálogo. 
Depois de passar pelos 6 desafios, os membros mudam de posições. Recomenda-
se que todos os participantes troquem de parceiro para evitar qualquer semelhança 
entre os role play. 
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O exercício termina com uma discussão em grupo, onde todos os participantes 
partilham suas experiências como rececionistas e clientes. 
Se a aplicação desta dinâmica for individual, então o formador deve exercer o papel 
do cliente e terá uma oportunidade direta de observar o comportamento e 
cumprimento das tarefas do rececionista. 
Impacto nos participantes: (avaliação da prática em termos de competências de 
empregabilidade nas seguintes áreas) 

- Conhece as especificidades da comunicação com diferentes tipos de 
clientes 

- Conhece diferentes estratégias de comunicação 
- Capacidade de expressar-se de forma concisa e clara; resultando num 

diálogo construtivo com diferentes pessoas em diferentes situações 
- Capacidade de usar diferentes estratégias de comunicação 
- Capacidade de formular os argumentos, engajar-se em um diálogo 

construtivo e crítico. 
- Conscientização do papel e das possibilidades de comunicação em 

diferentes situações 
 

Site http://www.wikihow.com/Develop-Good-Communication-Skills 
 

Notas A duração da prática é de aproximadamente 2 horas 
 

 

Boa prática 5 – Reino Unido 

Nome da boa 
prática 

Kairos Europe: Coffee Connect – Como aumentar as competências sociais e o 
empreendedorismo 

Ano & local de 
execução 

O programa começou em 2012 
20 Brixton Road, Londres SW9 6BU 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

A Kairos Europe é uma empresa que se esforça por promover o desenvolvimento 
de programas que melhorem as ligações interculturais entre os países europeus. 

Grupo-alvo Candidatos a empreendedores, profissionais ambiciosos, profissionais com 
necessidade de confiança social 
 

Competências 
sociais alvo 

Desenvolvimento de etiqueta profissional, ser apresentável, gerir riscos, como 
estabelecer redes profissionais, compreender e resumir dados, desenvolver 
competências empreendedoras. 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Principalmente o sector empresarial, o sector da gestão e consultoria, podendo ser 
apelativo a outros setores da área administrativa e burocrática. 
 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
profissional, 
objetivos de 

O programa Coffee Connect, facultado pela Kairos Europe, combina eventos de 
networking e cursos de formação, com o objetivo de desenvolver as competências 
sociais e a capacidade de empreendedorismo dos profissionais na área empresarial 
e potenciais empreendedores. O desenvolvimento das competências para 
encontrar emprego ou melhorar o desempenho do negócio é feito de forma 
totalmente independente, este curso coloca a importância na teoria e trabalha 
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implementação, 
atividades, 
resultados...) 

especificamente as mentalidades (mindsets). Por exemplo, um dos primeiros 
exercícios é sobre o aproveitamento abusivo que existe de uma "atitude beta". O 
curso tem sido ministrado consistentemente nos últimos seis anos. 
 

Website ou 
outros recursos 

http://kairoseurope.co.uk/improve-social-skills/ 
 

Fotos N/A 
 

Notas O formato do curso é inspirado no livro: 'The Start-Up of You: Adapt to the Future, 
Invest in Yourself, and Transform Your Career' de 2012, por Reid Hoffman e Ben 
Casnocha 

 

Boa prática 6 – Reino Unido 

Nome da boa 
prática 

Especialista autismo serviços: programa de aprendizagem de competências sociais 

Ano & local de 
execução 

1999. Leeds, York e Bradford 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

Serviços de autismo especializados - organização sem fins lucrativos que tem 
trabalhado exclusivamente para e com os adultos com perturbação do espectro do 
autismo e com as suas famílias. Trabalham juntamente com a instituição de 
caridade Sacar no fornecimento de serviços específicos para autistas em toda a 
região de Yorkshire 

Grupo-alvo Adultos com perturbação do espectro do autismo 
 

Competências 
sociais alvo 

Comunicação, confiança, gestão de tempo e etiqueta social entre muitos outros. 
(Os participantes escolhem o que gostariam de focar) 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Desempregados, trabalho de caridade e voluntariado 
 
 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
económico, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

O programa de aprendizagem de competências sociais tem como objetivo apoiar 
os adultos autistas a melhorarem as suas competências sociais, ao mesmo tempo 
que ajudam os participantes a encontrarem emprego depois de completarem o 
programa. A probabilidade é de que os participantes façam trabalho voluntário ou 
a tempo-meio, como trabalhar num café ou num supermercado. O programa adota 
um formato de ensino sem pressão e, por conseguinte, abrange as competências 
sociais solicitadas pelos participantes. 

Website ou 
outros recursos 

http://www.specialistautismservices.org/social-skills-programme/ 
http://www.specialistautismservices.org/wp-
content/uploads/2016/11/SASMarketingPack1116.pdf?x23644 

Notas Os serviços de autismo especializados também executam um programa eficaz de 
apoio ao emprego 
 

 

 

http://kairoseurope.co.uk/improve-social-skills/
http://www.specialistautismservices.org/social-skills-programme/
http://www.specialistautismservices.org/wp-content/uploads/2016/11/SASMarketingPack1116.pdf?x23644
http://www.specialistautismservices.org/wp-content/uploads/2016/11/SASMarketingPack1116.pdf?x23644
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Boa prática 7 – Áustria 

Nome da boa 
prática 

AQUA – medidas de qualificação para a formação de competências profissionais  

Ano & local de 
execução 

2010, Áustria (implementação nacional) 
 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

Juntamente com empresas parceiras da área industrial, política e setores, que são 
particularmente afetados pela escassez de trabalhadores qualificados, a agência 
austríaca de emprego (AMS) iniciou a medida de qualificação AQUA para ter 
profissionais formados através de um programa de capacitação à medida que vá ao 
encontro das necessidades setoriais e das empresas. 
 

Grupo-alvo 

Pessoas desempregadas que tenham uma necessidade educativa específica (por 
exemplo, não tenham concluído o ensino escolar ou profissional) e estejam 
interessadas numa medida de educação ou de formação exigida pelo mercado de 
trabalho. 

Competências 
sociais alvo 

Competências para a empregabilidade (objetivo principal) 
Competências de trabalho em equipa 
Orientação para atendimento ao cliente e técnicas de atendimento ao cliente 
Competências de gestão de tempo e stress 
Competências de comunicação 
Competências de interação social intercultural 
Comunicação verbal e não verbal 
Competências organizacionais 
Aptidão para a planificação 
Resolução de problemas 
Gestão de conflitos e muitas outras aptidões sociais 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Todos os sectores profissionais estão envolvidos, dependendo da escassez de mão-
de-obra nos sectores profissionais específicos como o turismo, a informática, o 
sector do comércio, o sector da enfermagem e muitos outros 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
profissional, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

As empresas podem informar a AMS responsável ou seus parceiros AQUA sobre a 
sua necessidade de trabalhadores qualificados. A AMS e os seus parceiros 
conduzirão uma pré-seleção entre os candidatos à procura de emprego. Estes 
candidatos devem, então, numa próxima etapa passar por um processo de 
candidatura e seleção para esta medida de formação e qualificação, onde apenas 
os melhores e mais motivados candidatos são aprovados e admitidos. No decorrer 
deste processo, estes futuros funcionários recebem a formação profissional 
necessária e a preparação para ter o certificado de aprendizagem aprovado pelo 
Estado.  Através deste procedimento, as empresas recebem os profissionais 
especializados que cumprem os seus requisitos, bem como com as suas 
necessidades sectoriais. Em 2015 em Viena 76% dos participantes completaram o 
programa AQUA no setor de saúde e cuidados, 14% na área empresarial e comércio 
e 10% noutras indústrias (por exemplo, tecnologia de construção e instalação). 
 
 

Website ou 
outros recursos 

https://www.qua.or.at/projekte/aqua/ 
https://www.qua.or.at/wp- 
conteúdo/uploads/2018/01/AQUA_fachkraefteprogramm_folderA4_20  

https://www.qua.or.at/projekte/aqua/
https://www.qua.or.at/wp-content/uploads/2018/01/AQUA_fachkraefteprogramm_folderA4_2018_WEB.pdf
https://www.qua.or.at/wp-content/uploads/2018/01/AQUA_fachkraefteprogramm_folderA4_2018_WEB.pdf
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18_WEB. pdf 
 

Notas Parceiros envolvidos: 
Agência austríaca de emprego, todos os nove governos federais, parceiros de 
cooperação em todos os nove Estados federais, como o fundo de emprego de Viena 
(WAFF), onde os participantes têm até 50% de financiamento, associações de 
ensino e formação profissional, iniciativas regionais e empresas educativas e de 
formação profissional, Ministério federal austríaco dos assuntos sociais, Ministério 
de serviço social, câmara de comércio austríaca, sindicatos austríacos, parceiros 
industriais, fundações  e muitos outros. 

 

Boa prática 8 – Áustria 

Nome da boa 
prática 

Centro de orientação e qualificação profissional - QC3 

Ano & local de 
execução 

2007-2008, Baixa Áustria 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

Este projeto foi desenvolvido em cooperação com o serviço de emprego austríaco; 
a primeira formação foi implementada com sucesso em 2007. 
 

Grupo-alvo 

Pessoas adultas com residência principal na Áustria (no início da medida de 
qualificação QC3) que foram registadas para prestações de desemprego na agência 
austríaca de emprego (AMS) e tinham uma necessidade de educação individual 
(por exemplo, não tenham concluído o ensino escolar ou profissional) e que 
tenham interesse por uma medida de educação ou formação exigida no mercado 
de trabalho. 
 

Competências 
sociais alvo 

Competências para a empregabilidade (objetivo principal) 
Trabalho em equipa 
Orientação para atendimento ao cliente e técnicas de atendimento ao cliente 
Competências de gestão de tempo e stress 
Competências de comunicação 
Competências de interação social intercultural 
Comunicação verbal e não verbal 
Competências organizacionais 
Planeamento 
Resolução de problemas 
Gestão de conflitos e muitas outras aptidões sociais 
 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Os seguintes sectores profissionais estão envolvidos em função da escassez de 
mão-de-obra em sectores específicos: saúde e o sector social, cuidados de saúde e 
sector da enfermagem, profissões relacionadas com o comércio, indústria do 
turismo e do lazer, compras e vendas, aquisições e logística, agricultura e 
silvicultura, gestão de compras e materiais, setor de compras e armazenamento e 
muitos outros 
 

Descrição da 
boa prática 

A medida de qualificação QC3 foi iniciada em 2007 pela Agência austríaca de 
emprego, a fim de motivar e "ativar" as pessoas que procuram emprego que 
enfrentam grandes problemas de motivação e integração, que necessitam de 

https://www.qua.or.at/wp-content/uploads/2018/01/AQUA_fachkraefteprogramm_folderA4_2018_WEB.pdf
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(Contexto, 
sector 
profissional, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

orientação vocacional, uma qualificação curta e apoio em qualquer atividade de 
candidatura ao emprego, bem como as que necessitam de motivação para procurar 
emprego e prosseguir uma carreira. 
 
A supervisão por formadores considera todos estes aspetos e, por conseguinte, 
assegura um processo de formação ideal para cada participante. Além disso, 
especialmente os jovens com idade inferior a 25 anos e pessoas com mais de 45 
anos de idade, recebem medidas de formação orientadas para as necessidades 
existentes, por exemplo, adaptadas às suas necessidades com formação em 
pequenos grupos como parte do módulo "orientação profissional", mas também 
em módulos de qualificação, a fim de alcançar o sucesso na medida de formação. 
 
 

Site https://www.arbeitsmarktprofile.at 

 

 Boa prática 9 – Portugal 

Nome da boa 
prática 

Alta pelo emprego - rede para a empregabilidade da alta de Lisboa (REAL) 

Ano e local de 
implementação 

2006, Lisboa, Portugal 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu a 
boa prática 

Uma rede de empregabilidade da alta de Lisboa – REAL, cuja intervenção se 

baseia em alavancar os recursos locais e trabalhar em parceria com todas as 

partes interessadas no território, sendo elas instituições públicas e privadas, 

associações locais, comércio e Empresas. 

Grupo-alvo 
Desempregados que vivem na Lisboa "antiga"; Pessoas em contexto de 
exclusão social. 

Competências 
sociais alvo 

 
Competências para a empregabilidade 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

 
Todos 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
económico, 
objetivos de 
implementação, 
atividades, 
resultados...) 

A REAL - rede de empregabilidade da alta de Lisboa centra-se no envolvimento 
ativo da população e das redes corporativas e institucionais na definição e 
implementação de soluções criativas para a empregabilidade que respondem às 
necessidades das pessoas, mas também dos empregadores. 
O objetivo do projeto: 
- Reforço das competências para a empregabilidade da população local através 
de uma monitorização centrada na pessoa; 
- Maximizar as oportunidades de empregabilidade das pessoas num contexto de 
exclusão social, capacitando a colaboração entre as empresas e o terceiro setor. 
As atividades desenvolvidas para as pessoas: 
- Um programa de orientação focado no desenvolvimento de um projeto de vida 
para uma empregabilidade sustentável e aprendizagem contínua; 
- 12 sessões individuais de uma hora; 
- Identificação e formação em competências pessoais, sociais e profissionais. 
 
Este projeto visa desenvolver um processo de empowerment que valoriza os 
percursos pessoais e profissionais e possibilita a aquisição de novas 
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competências e a consolidação da aprendizagem. Através de uma trajetória de 
formação prática com o objetivo de trabalhar competências pessoais e sociais. 

Website ou 
outros recursos 

https://altapeloemprego.wordpress.com/author/altapeloemprego/ 

 

Boa prática 10 – Portugal 

Nome da boa 
prática 

Click - Ative as suas competências de empregabilidade 

Ano & local de 
execução 

2014, Portugal 

Breve descrição 
da instituição 
que 
desenvolveu as 
melhores 
práticas 

Acordo de cooperação entre a EAPN - rede europeia anti pobreza e o IEFP - Instituto 
de emprego e formação profissional. 
A EAPN é a maior rede europeia de ONGs nacionais, regionais e locais, bem como 
de organizações europeias ativas na luta contra a pobreza. 

Grupo-alvo Desempregados de longa duração; pessoas baixo nível de qualificação. 

Competências 
sociais alvo 

Competências de empregabilidade 

Setores 
profissionais 
envolvidos 

Todos 

Descrição da 
boa prática 
(Contexto, 
sector 
económico, 
objetivos de 
implementação
, atividades, 
resultados...) 

O Click é um projeto de mediação entre oferta e a procura de trabalho, 
desenvolvido como um instrumento de complementaridade com os serviços de 
emprego público através da dinamização de sessões que promovem o aprofundar 
e desenvolvimento das soft skills de públicos desempregados e vulneráveis e 
conscientização e capacitação para a responsabilização de potenciais 
empregadores. Do lado da procura, através da dinamização de sessões de coaching, 
desenvolveu-se uma gestão individualizada e participativa no processo de procura 
de emprego por desempregados vulneráveis, contribuindo com ferramentas que 
tornam a procura mais ativa, indo sempre ao encontro das suas motivações e 
competências. Do lado da oferta, foram apresentadas aos empregadores formas 
ativas de promoção da empregabilidade, atuando na dimensão da responsabilidade 
social. O projeto prevê um contacto permanente com potenciais empregadores 
numa determinada zona, conhecendo o perfil que procuram ao recrutar os 
funcionários. Este perfil é trabalhado simultaneamente com o grupo de 
desempregados, desenvolvendo suas capacidades pessoais e reforçando sua 
motivação nas sessões de coaching. Este projeto não se limita a fazer uma ligação 
direta entre o que o mercado de trabalho precisa e o que o potencial funcionário 
tem a oferecer. Com este projeto este elo é aprofundado e levado adiante, 
construindo-o em conjunto, num processo de adaptação de ambas as partes. 
Os resultados positivos das três primeiras edições, que totalizaram 40 integrações 
no mercado de trabalho (32% dos 124 beneficiários), juntamente com outros 
impactos significativos no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 
levaram a uma nova edição em 2017, que vai seguir uma lógica de tornar rentável 
o conhecimento adquirido nos anos anteriores, permitindo uma replicação 
devidamente reconfigurada do projeto, destacando algumas diferenças estruturais 
com foco no público-alvo, na intensificação da articulação com as empresas 
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("orientação profissional") e a intensificação e customização de processos de 
coaching. 

Website ou 
outros recursos 

https://click.eapn.pt/apresentacao/ 
https://www.eapn.pt/iefp/docs/Manual_Click_Ativar_competencias_de_emprega
bilidade.pdf 

https://click.eapn.pt/apresentacao/
https://www.eapn.pt/iefp/docs/Manual_Click
https://www.eapn.pt/iefp/docs/Manual_Click
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Capítulo 2 – Profissões com baixas qualificações 

mais comuns nos países parceiros 
 

1- Definição de profissões de colarinho azul e rosa nos países parceiros (baixa 

escolaridade). 

Embora não haja nenhuma definição oficial para ocupações do colar azul e rosa nos países parceiros, 
a compreensão geral destes termos é muito similar à encontrada em todos os países onde foi efetuada 
a pesquisa. Na Áustria, existem diferenças jurídicas entre os trabalhadores de colarinho branco e de 
colarinho azul, tais como: períodos de aviso, datas de rescisão e tempos de férias. Em todos os países 
parceiros, os colarinhos azuis têm desvantagens em salários e outros direitos em comparação com 
trabalhadores de colarinho branco. O baixo nível de escolaridade de um maior número de 
trabalhadores de colarinho azul está, muitas vezes relacionado com piores condições de trabalho como 
a história nos últimos séculos tem demonstrado. 

Em geral, profissão de colarinho azul é o nome dado às pessoas que trabalham num negócio que 

produz bens ou serviços no terreno, no campo ou em fábrica e que trabalham mais com base no 

trabalho físico do que com de forma intelectual. O trabalhador executa no início da linha de produção, 

a fim de produzir os bens ou serviço num dos processos de produção dos bens ou serviços produzidos 

nas empresas. No entanto, os funcionários que são responsáveis pelo controlo de empregos 

relacionados com a responsabilidade na linha de produção, como coordenador, supervisor de turno e 

responsável pelo encaminhamento e gestão de trabalhadores tanto podem ser considerados como 

colarinho branco ou trabalhadores de colarinho azul. 

Um trabalhador de colarinho rosa é alguém que é empregado num trabalho que é 

tradicionalmente relacionado com trabalho de mulheres. O termo trabalhador de colarinho-rosa foi 

usado para distinguir trabalhos tipicamente de mulheres de trabalhadores de colarinho azul, um 

trabalhado mais manual e pesado. Um trabalho de colarinho rosa não exige tanta formação 

profissional como as profissões de colarinho branco. Alguns exemplos de ocupações de colarinho rosa 

são baby-sitter, florista, funcionárias de infantários e escolas. 

 

2- Lista e definição das profissões selecionadas 

Todos os parceiros do projeto fizeram uma pesquisa e/ou reuniões presenciais com especialistas na 

formação de adultos, especialistas em desenvolvimento profissional e representantes de centros de 

emprego, a fim de descobrir as ocupações com baixas qualificações mais comuns nos seus respetivos 

países. No total, 120 profissões com baixas qualificações foram identificadas pela parceria e as 

definições dessas ocupações têm sido clarificadas através de vários recursos. Durante a identificação 

dessas profissões, foram utilizados critérios de seleção (anexo – I) para promover o entendimento 

comum do significado das profissões com as relações sociais como base. 

 

 



 
19 

 

 

Tabela 2.2.1 Profissões de baixas qualificações mais comum e sua definição. 

Nome da profissão Definição simplificada da profissão 

1 Caixa 

O profissional que realiza as transações necessárias para se 

efetuarem pagamentos em dinheiro ou cartão e dá a fatura ou o 

recibo no balcão na venda dos bens e serviços nos estabelecimentos 

comerciais. 

2 
Motorista (transporte 

humano) 
O profissional que dirige veículos para o transporte de pessoas. 

3 Mecânico automóvel  
O profissional que repara veículos, peças de motores e outras partes 

mecânicas dos veículos. 

4 Pintor de móveis Uma pessoa que pinta mobília de madeira. 

5 Carteiro 
Um carteiro é um profissional que entrega mensagens importantes 

e/ou encomendas. 

6 
Operador de máquina de 

costura  

O profissional que costura um produto pré-desenhado com base 

numa imagem modelo. 

7 Operador de Call Center 
Um operador que recebe ou faz chamadas de/para clientes numa 

empresa. 

8 Alfaiate Um alfaiate faz, repara, ou altera a roupa profissionalmente. 

9 Segurança 

O profissional cujo trabalho é proteger um lugar (como uma loja, 

museu…) e certificar-se de que as pessoas e os pertences não são 

prejudicados. 

10 Técnico de sensos 
Um profissional que conduz uma sondagem ou compila dados 

obtidos numa sondagem 

11 Rececionista 

Um profissional que trabalha num escritório, recebe os 

visitantes/clientes, atende os telefones, encaminha chamadas e 

anota mensagens. 

12 Cozinheiro Profissional que prepara os alimentos para consumo. 
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13 Engomador 

Profissional que realiza o processo de engomar dos artigos de 

vestuário, produtos têxteis, etc. e molda estes produtos no último 

processo do fabrico.  

14 Arranjos de costura Uma pessoa que faz arranjos, emendas, bainhas, etc. 

15 Estucador 

Um estucador é um profissional que trabalha com estuque, faz a 

camada de estuque numa parede interior ou aplica moldes 

decorativos de estuque em tetos ou em paredes. 

16 Assistente de laboratório Um assistente que apoia o químico ou biólogo em laboratórios. 

17 Trabalhador do metal Um profissional que trabalha e molda metais. 

18 Açougueiro/talhante 
Uma pessoa que abate animais ou vende a carne para alimentação 

ou para o mercado. 

19 Técnico de caldeiras 
Uma pessoa que gere o fogo num motor a vapor ou é responsável 

pelo sistema de aquecimento de edifícios. 

20 Vendedor porta a porta 

Um profissional cujo trabalho envolve vender ou promover 

produtos comerciais, seja em loja ou a dirigir-se a locais para 

receber encomendas. 

21 Costureiro/a Uma pessoa que costura e faz roupas. 

22 Secretário/a 
Profissional que faz trabalho de escritório, tal como datilografar 
cartas, atender o telefone, organizar reuniões…  

23 

Empregado de limpeza 

de casa e escritório 
Profissional cujo trabalho é limpar casas ou espaços de trabalho. 

24 
Instalador e reparador 

de elevadores 

Um instalador e reparador de elevadores é um profissional que 
monta, instala, faz a manutenção e substitui elevadores, escadas 
rolantes, cadeiras elevatórias, passadeiras rolantes, e 
equipamentos semelhantes nos edifícios. 

25 
Bombeiro/a 

Profissional que combate incêndios e salva pessoas e animais de 

incêndios. 

26 Estofador 
Profissional cujo o trabalho é fazer e adaptar coberturas macias 
para cadeiras e assentos. 

27 Preparação de bebidas 
Profissional que distribui e serve bebidas a trabalhadores, como 
chá, café. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/overlock
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/overlock
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hem_1
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/door-to-door%20salesman
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/office
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arrange
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arrange
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28 Assistente de copa Funcionário/a a quem se atribuiu as tarefas mais básicas da cozinha. 

29 Operador de armazém 
Profissional que organiza o armazenamento de materiais em 
armazém e o seu transporte 

30 
Operador de bomba de 

combustível 

Profissional de estação de abastecimento, que realiza serviços 
como colocar combustível, limpeza de para-brisas, lida com 
pagamentos e verifica os níveis de óleo do veículo. 

31 Motorista (mercadorias) Profissional que conduz um veículo para transportar mercadorias. 

32 
Instalador de janelas 

PVC 

Profissional qualificado para fazer montagens de materiais em pvc 
como portas, janelas, persianas, mosquiteiros, divisórias, etc., 
usando equipamentos e ferramentas manuais, máquinas 
apropriadas, moldes plásticos e materiais auxiliares. 

33 Técnico de cortinas 
Profissional que recebe ordens e gere a equipa que fornece o tipo 
de cortinas a ser vendido, faz a preparação para ir ao encontro das 
necessidades dos clientes, instalação e faz as transações de venda. 

34 Ama Profissional pago, geralmente por hora, para cuidar dos filhos do 
cliente. 

35 
Assistente de guia 

turístico  

Um assistente de guia turístico trabalha com operadores turísticos, 
como freelancer ou como consultor, presta assistência ao Guia 
Turístico Sénior e auxilia na realização de certas tarefas 
administrativas relevantes para a organização da visita turística. 

36 Cuidador  Um profissional que presta apoio e cuida de pessoas idosas ou com 
necessidades específicas. 

37 Vendedor de bilheteira Um vendedor de bilhetes é responsável por processar as vendas de 
bilhetes e prestar assistência ao cliente. 

38 
Assistente de serviço em 

autocarros/carrinhas 
escolares  

Um assistente de serviço de autocarro/carrinha escolar realiza um 
trabalho de apoio humano responsável, auxiliando no transporte de 
e para a escola de alunos com necessidades especiais, 
proporcionando ajuda ao motorista do veículo; fixa os passageiros 
nos seus assentos; ajudar os alunos a entrar e sair do veículo 
escolar. 

39 Funcionário de escritório 

Um funcionário de escritório é ao responsável por, dependendo da 
área, atender telefones, arquivamento, processamento de dados, 
fax, enviar correio, entregar mensagens, execução de recados, 
triagem de correio de entrada no escritório, etc. 

40 
Operador de metro 

Profissionais que conduzem veículos de transporte público que 
circulam em sistemas ferroviários, incluindo metro subterrâneo, 
metro de superfície e comboios citadinos. 

41 
Funcionário de 

aeroporto 

Os trabalhadores aeroportuários realizam atividades de 
manutenção simples e auxiliares que ocorrem durante a carga e 
descarga de aviões. Reabastecimento de aviões, operaram as 
mangas, operações de movimentação de carga e bagagem, e 
colocação nos tapetes de entrega. Além disso, conduzem os 
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passageiros para o avião e/ou encaixam a aeronave nas pontes para 
passageiros. No inverno, certificam-se que o avião e a pista 
permanecem livres de neve e gelo. 

42 Cuidador de animais 

O cuidador de animais é responsável pela alimentação e cuidados 
de animais, bem como a limpeza e desinfeção de estábulos e 
gaiolas. Horários de trabalho diferentes e trabalho noturno fazem 
parte do negócio. Além do cuidado com os animais, também fazem 
devem estar aptos a realizar serviços telefónicos. 

43 Pavimentador de asfalto 

As equipas de pavimentação de asfalto cobrem estradas, calçadas, 
pátios e terraços com uma mistura de asfalto. Depois, polvilham a 
superfície com grão ou areia e pressionam tudo com um rolo. 
Também fazem arranjos em pavimentos ou calçadas. 

44 
Profissionais de 

saneamento  

Os profissionais de saneamento limpam e mantêm os esgotos.  
Eliminam obstruções no sistema de esgoto e controlam os tubos e 
os sistemas de tubulação. Operam mangueiras de nivelamento, 
sistemas de filtro, comportas, bombas e escavadoras. Os 
trabalhadores de saneamento usam roupa adequada e protetora, 
às vezes mesmo protetores faciais, no cumprimento da sua 
atividade. Eles são expostos a odores fortes e incómodos. 

45 Operador de cantina 

Os funcionários do buffet e do bar que trabalham no bar ou balcão 
de uma estalagem, café, restaurante, self-service ou cantina (ou 
similar). Aceitam as encomendas dos empregados de mesa ou 
diretamente dos convidados, passam-nos para a cozinha e/ou 
preparam a comida. Eles também recebem pedidos ou preparam 
bebidas. Para as refeições, definem menus e garantem que há 
sempre uma quantidade suficiente disponível. 

46 Porteiro 

Os porteiros são normalmente guardas de segurança e executam o 
controlo de acesso a edifícios. A tarefa inclui também a rejeição de 
pessoas que, da perspetiva do organizador, não se encaixam no 
grupo-alvo do evento, que não pertencem à empresa, não são 
convidados a entrar, ou parecem ser um risco para os outros. Além 
disso, eles devem impedir que objetos indesejados sejam levados. 
Em alguns casos, os porteiros também têm a tarefa de 
estacionamento de carro e receber os hóspedes à chegada. 

47 Assistentes florestais 

Profissional que apoia em todo o trabalho que é feito na floresta. 
Responsável pelo cuidado da ferramenta, o transporte e o corte dos 
arbustos ou de árvores menores. Do reflorestamento, o transporte 
de árvores/plantas novas para o terreno. De acordo com as 
instruções do engenheiro florestal, devem escavar furos, e plantar 
as árvores/plantas. As estradas florestais devem ser mantidas em 
ordem e as valas de estrada limpas, os objetos que não pertencem 
lá devem ser removidos. Ajudam a cuidar da área florestal e dos 
arredores. Trabalham ao ar livre e circulam em áreas muito 
grandes. 

48 
Condutor de 
empilhadora 

Os condutores de empilhadoras realizam trabalhos de armazém e 
de carregamento com empilhadoras. Carregam os materiais e 
transportem-nos para as salas de armazenamento, para seu 
acondicionamento. As mercadorias destinadas ao transporte 
posteriormente são carregadas em camiões ou contentores. Além 
disso, realizam trabalhos menores de manutenção e reparação dos 
veículos. 
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49 Lixeiro 

Profissional que recolhe caixotes de lixo ou recipientes dos pátios, 
escadarias ou salas e os colocá-los para o lado da estrada. A partir 
daqui, transportam os recipientes para o camião do lixo, esvaziam-
nos com a ajuda de um dispositivo basculante e trazem-nos de 
volta. O tamanho de um grupo de trabalho varia entre dois e seis 
coletores. No final do turno, entregam o lixo no depósito de lixo e 
limpam os carros. 

50 
Funcionário de posto de 

serviço 

Funcionários de postos de gasolina que trabalham em estação de 
serviço reabastecem os veículos com combustível, verificam o óleo, 
limpam o motor, substituem filtros de ar e óleo e fornecer proteção 
contra geada e capô.  Se o trabalho do funcionário do posto de 
gasolina numa estação self-service, a sua atividade é restringida 
geralmente à caixa ou à venda de artigos adicionais (peças 
sobresselentes pequenas, alimento, cigarros, etc.).  

51 
Técnico de manutenção 

de campo de golfe 

Estes são técnicos responsáveis por campos de golfe. Eles 
coordenam ou organizam o trabalho de manutenção sem perturbar 
a operação do jogo. Devem reconhecer os danos e as suas causas 
numa fase precoce; estimar os efeitos do clima e o impacto no 
campo. Eles também são responsáveis pelo desenvolvimento e 
expansão do campo de golfe. 

52 
Pessoal da entrega de 

jornais 

As pessoas que recolhem os jornais diários e semanais das editoras 
ou das lojas de cópia e verificam os pacotes para a entrega. Os 
jornais são entregues nas primeiras horas da manhã de acordo com 
uma rota especificada. Viajam de bicicleta ou de carro em algumas 
cidades, também entregam seus papéis a pé e trabalham em todas 
as condições meteorológicas. 

53 
Assistente de 
enfermagem 

A tarefa nesta profissão é ajudar com o cuidado e apoio a utentes 
de lares de idosos. Os utentes devem ser apoiados na sua higiene 
pessoal, como lavar ou vestir. Além disso, têm que servir as 
refeições e apoiar os moradores durante as caminhadas. Vários 
trabalhos de limpeza devem ser realizados. A capacidade de 
interagir com os outros e o interesse nas pessoas são significativos. 

54 Porteiro 

Os porteiros supervisionam a entrada nas empresas, instituições ou 
escritórios em turnos diurnos ou noturnos. Eles estão disponíveis 
para dar informações a visitantes e funcionários de seu escritório; 
respondem a chamadas telefónicas e estabelecem ligações 
telefónicas com o departamento relevante. Sua área de atuação 
também inclui a emissão de licenças de visitante. 

55 
Trabalhador de 

construção rodoviária 

Os trabalhadores da construção rodoviária realizam obras de 
terraplanagem, trabalho de cofragem e betonagem na área de 
pavimentação. Restauram a superfície da estrada, colocam 
proteções laterias e fazem passeios. 

56 
Montadores de 

andaimes 

Dependendo do uso pretendido, os montadores de andaimes 
colocam as partes individuais de andaimes e aumentam-nas ou 
modificam-nas dependendo do progresso da construção. No lado 
da estrada, colocam redes de plástico densa para proteger os 
pedestres. Depois de desmontar os andaimes, limpam o óleo e as 
peças e armazenam tudo corretamente. 

57 
Revendedor de segunda 

mão 

Os revendedores de segunda mão compram, comercializam e 
vendem, por exemplo, móveis, pratos ou livros nos mercados e nas 
suas próprias lojas de vendas. Costumam ficar responsáveis pelo 
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despejo de apartamentos. Fazem contactos com outros 
comerciantes, funcionários da casa de leilões, agentes imobiliários 
e, claro, com os seus clientes. 

58 Varredores de rua 

Os varredores de ruas são responsáveis por limpar ruas, calçadas, 
áreas verdes e esvaziar os caixotes do lixo lá estabelecidos. Estes 
varredores em ruas com carros estacionados ou ruas 
movimentadas trabalham sozinho e executam o trabalho de forma 
manual. Em ruas longas ou ruas sem estacionamento trabalham em 
grupo. Tanto limpam folhas no outono, como são responsáveis por 
limpar a neve no inverno. Em caso de gelo, espalham areia e 
gravilha que removem na primavera. 

59 Tabaqueiro 

As tabacarias vendem produtos de tabaco, revistas, artigos de 
papelaria e postais, bem como vários itens pequenos (como 
bilhetes de estacionamento). Gerem o tabaco por conta própria. 
Dependendo do tamanho, podem também empregar pessoal. 

60 Empregado de mesa 

Os funcionários do serviço aconselham os clientes sobre a comida 
e as bebidas, levam os pedidos aos clientes e servem 
comida/bebidas. Depois que os clientes saem, limpam a mesa e 
preparam para novos hóspedes. Às vezes, também arranjam e 
servem refeições na frente dos clientes.  Dão recomendações de 
comida e bebida, sabem sobre os alimentos críticos (por exemplo, 
alergénicos). Na maioria dos casos, também recebem o pagamento 
dos clientes. 

61 
Técnico de cerâmica 

 

Uma pessoa que planeja, coordena e controla o processo de 
produção de produtos em cerâmica, respeitando as normas de 
qualidade do produto e segurança, higiene, saúde no trabalho. 

62 

 
Manutenção de HVAC 

 

Técnico que trabalha com a instalação de dispositivos do 
aquecimento, da ventilação e da condição de ar nos edifícios. 

63 

 
Trabalhadores de 

estaleiro navais 

 
Um funcionário que carrega veículos, usando carrinho de mão ou 
carreta, limpa os navios, o cais, as docas secas e outras áreas de 
trabalho. 

64 

 
Padeiro 

 
Profissional que faz e vende pão, bolo, etc. 

65 

 
Operador fabril 

 
Operador envolvido no fabrico de todos os tipos de bens e 
componentes numa variedade de setores. 

66 

 
Estivador 

Empregado das docas de um porto, como em embarcações de carga 
e descarga. 

67 

 
Eletricista 

Técnico que instala, opera, mantém ou repara dispositivos elétricos 
ou fios elétricos. 

68 

 
Técnico automóvel 

Técnico que mantem os veículos funcionais disponível para o uso, 
inspecionando e testando veículos, completando a manutenção 
preventiva tal como, ajustes do motor, mudanças do óleo, rotação 
e mudanças do pneu, calibração dos pneus, substituir filtros. 
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69 

 
Canalizador 

Uma pessoa que interpreta plantas e especificações de construção 
para mapear o desenho dos tubos ou tubagens, sistemas de 
drenagem e outros materiais hidráulicos. Instala tubagens e 
dispositivos elétricos, tais como lavatórios e sanitas, para a água, o 
gás, o vapor, o ar ou outros líquidos. 

70 

 
Jardineiro 

 

 
Profissional que cultiva ou cuida de um jardim, relva, etc. 

71 

 
Operador de fábrica de 

gás 

Operador que transporta e armazena inflamáveis e outros produtos 
potencialmente perigosos para garantir que as diretrizes de 
segurança são seguidas. 

72 

 
Ajudante de eletricista 

Funcionário que executa deveres que exigem menos aptidão. Os 
deveres incluem usar, fornecer ou prender materiais ou 
ferramentas e limpar a área de trabalho e o equipamento. 

73 

 
Limpador de janelas 

 
Técnico contratado para limpar janelas 

74 

 
Técnico de vidro 

Uma pessoa que instala, repara e substitui vidros em segurança e os 
materiais relacionados, tais como equipamento de aquecimento de 
vidro traseiro em veículos e em equipamentos. 

75 

 
Ajudante de hidráulica 

Uma pessoa que executa tarefas que exigem menos aptidões. As 
tarefas incluem usar, suprir ou segurar materiais ou ferramentas, e 
limpar a área e o equipamento de trabalho, tais como tubagens, 
lavatórios e sanitas. 

76 

 
Designer de moda 

 
Um profissional que tem que inspirar, desenhar e confecionar 
roupas. 

77 

 
Projetista 

Técnico que produz desenhos mecânicos, especialmente em 
empresas de arquitetura ou de engenharia 

78 

 
Técnico de máquina de 

plástico 

Técnico que configura máquinas, mais comumente máquinas de 
moldes por injeção que produzem uma variedade de bens de 
consumo de plástico, tais como brinquedos, tubos e peças 
automóvel. 

79 

 
Técnico de 

telecomunicações 
 

 
Técnico que configura e mantém dispositivos ou equipamentos 
que emitem sinais de comunicação, como linhas telefónicas e 
roteadores de Internet. 

80 

 
Reparador de carroçarias 

de carro 

Mecânico de uma variedade marcas automóvel ou numa área 
específica ou numa marca específica do automóvel 

81 

 
 

Artesão do metal 

Realizar projetos e executar peças e estruturas metálicas, através 
de planeamento, modelo, design ou outras especificações técnicas, 
e gerir a sua atividade profissional, respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho. 

82 

 
Calceteiros 

Artesão que faz calçada portuguesa/pavimento, simples ou com 
motivos artísticos, utilizando pedra natural e respeitando o 
ambiente, segurança, higiene e padrões de saúde no trabalho. 
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83 

 
Pintor da 

construção 

Realizar acabamentos, no exterior e interior de edifícios, bem como 
em madeiras e superfícies metálicas, preparando e revestindo 
superfícies com tintas e vernizes, tendo em conta a 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

84 

 
Eletricista dos 

automóveis 

Realizar manutenções, diagnosticar anomalias e realizar reparos em 
sistemas elétricos automóvels de acordo com os parâmetros e 
especificações técnicas definidos pelos fabricantes e com as normas 
de segurança e proteção ambiental aplicáveis. 

85 

 

Mecânico de 

veículos pesados  

Realiza a manutenção, diagnostico de anomalias e reparos aos 
vários sistemas resistentes do veículo de acordo com os parâmetros 
indicados e as especificações técnicas do fabricante 
e as regras de segurança e proteção ambiental aplicáveis. 

86 

 
Pintor de veículos 

Proceder à repintura dos veículos de acordo com as especificações 
técnicas definidas pelos fabricantes e com a 
regras de segurança e proteção ambiental aplicáveis. 

87 

 
Mecânico de 
motociclos 

Realizar a manutenção, diagnosticar anomalias e fazer reparos nos 
diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de 
motocicletas de acordo com os parâmetros e especificações 
técnicas definidos pelos fabricantes e com as regras de segurança e 
proteção ambiental aplicáveis. 

88 

Técnico de 

compras e venda 

de peças para 

veículos 

motorizados 

Planear, organizar, monitorizar e ser responsável pelo fornecimento 
e venda de peças e acessórios de veículos motorizados de acordo 
com os objetivos e estratégias de negócios da empresa e com vista 
à satisfação do cliente. 

89 

 
 
 

Eletricista de redes 

Realizar a construção, manutenção e reparação de avarias em 
equipamentos ou materiais de redes de distribuição de energia de 
baixa, média e alta tensão, bem como obras associadas, 
nomeadamente redes de telecomunicações, circuitos de 
automatização e controlo, sinalização e proteção, de acordo com as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, proteção 
ambiental e regulamentos específicos. 

90 

Eletromecânico 

de 

eletrodomésticos 

Realizar a instalação e manutenção de eletrodomésticos de acordo 
com as normas de higiene, segurança e meio ambiente. 

91 

 
 

Técnico de 
soldadura 

Planear e executar o trabalho de soldadura, escolhendo os 
processos, equipamentos e materiais de adição a serem utilizados 
de acordo com as instruções técnicas, respeitando as normas de 
segurança, higiene, saúde no trabalho e a proteção do meio 
ambiente. 

92 

 
Ferreiro da 

construção civil 

Realizar, montar e reparar estruturas metálicas, caixilhos de janelas 
e outros elementos metálicos não estruturais, de acordo com as 
especificações técnicas e respeitando as regras de segurança e 
higiene no trabalho. 

93 

 
Técnico em 
topografia 

Realizar trabalhos topográficos para a elaboração de plantas, 
gráficos, mapas e suportes topométricos, destinados à preparação 
e orientação de obras civis e obras públicas, tanto na fase de projeto 
quanto na fase de execução do trabalho. 

94 

 
Técnico de sistemas 

eólicos 

Programar, organizar e realizar a instalação, manutenção e 
reparação de sistemas eólicos de acordo com as normas aplicáveis, 
regulamentos de segurança e regras de boas práticas. 
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95 

 
Operador de minas 

Realizar a perfuração, armazenagem e mineração da mina, bem 
como o desmantelamento, remoção e transporte de minério, de 
acordo com a segurança, higiene, saúde e proteção ambiental 
normas e a legislação. 

96 
Fabricante de 

calçado 

Executar o corte, preparação para costura, costura, montagem e 
acabamento das operações de calçados, utilizando diferentes 
materiais, equipamentos e técnicas de execução, de acordo com os 
procedimentos de qualidade, manutenção e segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 

97 

 
Operador de 
tingimento 

Trabalhe, opere e monitore um conjunto de máquinas para tingir, 
carimbar e 
dar diferentes tipos de acabamentos para materiais têxteis. 

98 

 
Artesão de vidro 

Realizar moldagem de peças de vidro soprando, pressionando e 
centrifugação de processos, a partir de desenhos, modelos ou de 
uma ideia original, em unidades de produção. 

99 

 
 
 

Ofícios das artes 
têxteis 

Conceção e criação de produtos têxteis, domésticos e de vestuário, 
conceção de projetos, seleção e utilização dos materiais, 
equipamentos e técnicas de produção mais adequados, desenho 
inspiração dos elementos do património cultural e tendo em conta 
as tendências da moda, a viabilidade produtiva/comercial e 
conformidade com as normas ambientais, de higiene e de 
segurança. 

100 

 
 

Técnico em gestão e 
controle de energia 

Desenvolver atividades para projetar, planear, gerenciar, controlar, 
instalar, manter e reparar soluções envolvendo equipamentos 
elétricos, eletromecânicos, automação e controle, energia, 
sinalização e proteção, energia renovável, sistemas AVAC e 
comunicações com o objetivo de obter sistemas de alto 
desempenho energético, aumentando a disponibilidade de energia, 
respeitando as normas de segurança das pessoas e equipamentos. 

101 

Assistente de vendas e 
retalho 

Espera-se que um Assistente de vendas ajude os clientes a escolher 
entre a gama de bens e serviços da empresa, processar pagamentos 
e manter um alto nível de atendimento ao cliente 

102 

 
Prestador de cuidados 

Os cuidadores ajudam as pessoas em suas próprias casas ou em 
centros de dia, residências ou lares de idosos. Os deveres do dia-a-
dia podem incluir: conhecer os clientes, os seus interesses, 
necessidades e ajudar com o cuidado pessoal 

103 

 
 

Assistente de cozinha 

Assistentes de cozinha garantem que as áreas de preparação de 
alimentos sejam limpas e higiénicas. Eles são responsáveis pela 
triagem, armazenagem e distribuição de ingredientes. Lavar, 
descascar, cortar, cortar e cozinhar alimentos e ajudar a preparar 
saladas e sobremesas também são esperados. 

104 

 
Ajudante de limpeza 

Um ajudante de limpeza limpa armazéns e fornece áreas designadas 
do estabelecimento 

105 

 
Enfermeira auxiliar 

Enfermeiros auxiliares ajudam a equipa profissional a cuidar de 
pacientes em hospitais, lares de idosos ou na comunidade 

106 

 
Auxiliar escolar 

Assistentes de ensino apoiam atividades de aprendizagem em 
escolas e infantários 
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107 

Motorista de veículos 
pesados de mercadorias 

Os condutores de veículos pesados trabalham a partir de depósitos, 
centros de distribuição e armazéns, transportando mercadorias  

108 

 
Cozinheiro chefe 

Os cozinheiros chefes dirigem a preparação, tempero e o cozinhar 
de saladas, sopas, peixes, carnes, legumes, sobremesas, ou outros 
alimentos 

109 

 
Chefe de mesa 

Chefe de mesa acolhe os clientes e leva-os até aos empregados para 
levantar o pedido e servir alimentos e bebidas. Por vezes, servem os 
clientes também. 

110 
 

Eletricista de edifícios 
Eletricistas de edifícios instalam e mantêm sistemas de fios, 
controlo e iluminação 

111 
Trabalhador da 

construção 

Trabalhadores da construção carregam e descarregam materiais de 
construção e também operam máquinas e equipamentos de grande 
potência 

112 
 

Enfermeira do berçário 
As enfermeiras do berçário fornecem o cuidado para crianças até 
sete anos de idade. 

113 
Trabalhador da 

produção 
O papel de um trabalhador de produção consiste em trabalhar em 
uma linha de montagem de fabricação. 

114 Taxista 
Um trabalho de taxista é recolher os passageiros de um local e 
depois entregá-los ao seu destino com segurança, através da rota 
mais rápida possível 

115 
Rececionista/Assistente 

pessoal 

Os papéis esperados por ambos os trabalhos incluem acolher os 
visitantes, cumprimentando-os, pessoalmente ou no telefone; 
responder ou consultar inquéritos 

116 Trabalhador do metal 
Os trabalhadores do metal fabricam, instalam, e mantêm produtos 
do metal 

117 Caixeiro de retalho 
Um caixeiro de retalho lida com transações de caixa entre cliente e 
loja de retalho  

118 Canalizador 
Um canalizador interpreta plantas e especificações de construção 
para mapear o desenho dos tubos, sistemas de drenagem e outros 
materiais de canalização 

119 Empregado de bar 
Os funcionários do bar proporcionam um serviço amigável e 
eficiente dentro do bar, dispensando encomendas com precisão, 
com cortesia para o padrão exigido de acordo com a legislação 

120 Técnico automóvel 
Os técnicos automóvel mantêm o equipamento disponível para uso 
inspecionando e testando veículos; completar a manutenção 
preventiva, tais como, afinações do motor, etc. 
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Capítulo 3 competências sociais para as 

ocupações selecionadas 
Durante a análise de necessidades das competências sociais de adultos com baixas qualificações, 

forma utilizados três métodos: pesquisas focadas em reuniões e questionários. Depois de encontrar as 

competências sociais mais importantes por pesquisa, os questionários foram preparados e 

encaminhados para 243 adultos com as ocupações da lista na tabela 2.1.1. Além dessas competências, 

os participantes também foram questionados sobre o género, a idade e as opiniões sobre o tipo de 

formação, como livro digital, Power Point. Os resultados mostram que a maioria dos participantes 

eram do sexo masculino e com idade entre os 18 aos 62 anos (com a média de 34 anos de idade). 

Quase metade deles receberam formação presencial ou on-line em competências profissioanis. 71% 

dos participantes responderam que formação online é um método útil de formação.  

O gráfico seguinte mostra que os participantes encontram a apresentação interativa on-line (SCORM) 

como uma ferramenta útil para a apresentação de treinamentos, mas o uso de um livro digital é 

considerado o método menos efetivo entre outras opções. 

 

O objetivo das reuniões foi perguntar a formadores de adultos, gestores de carreira quais as 

competências sociais exigidas para as ocupações selecionadas. 42 pessoas de centros públicos de 

educação de adultos, agência de emprego, institutos de EFP e agências de colocação foram convidadas 

para as reuniões de enfoque nos países parceiros. A maioria dos participantes eram formadores de 

adultos e especialistas em carreira. Os participantes tiveram o prazer de conhecer a temática do nosso 

projeto e os produtos a serem desenvolvidos muito útil para o alvo selecionado.  Foram também 

questionados se as competências sociais atuais possuídas por adultos com baixa escolaridade são 

adequadas, a maioria dos especialistas que participaram destas reuniões responderam que as suas 

competências sociais desse grupo-alvo são muito baixas. Além disso, os especialistas afirmaram que 

os adultos não sabiam a importância dessas competências na sua vida de trabalho. 
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As formações de competências sociais apresentadas às pessoas não estão bem desenvolvidas e não 

atendem às necessidades atuais dos trabalhadores nos países parceiros.  Eles também indicaram como 

o problema mais importante dos centros de educação de adultos a falta de recursos humanos. 
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Competências sociais mais comuns para ocupações selecionadas 

Depois de combinados os resultados de pesquisas, das reuniões e questionários, as competências sociais mais necessárias para cada ocupação foram 

alcançadas. As seguintes tabelas mostram as competências sociais mais necessárias para as 120 ocupações de baixa escolaridade no projeto. 

Quadro 3.1.1 competências sociais mais comuns - Turquia 

Caixa 

Motorista 
(autocarro 
escolar ou 

trabalhadores) 

Mecânico de 
carro 

Maquinista 

Pintor de 
móveis 

Transportador 
(mercadorias) 

Operador – Call 
Centre 

Alfaiate Segurança 
Técnico de 

sensos 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Consciência 
social 

Instruções de 
doação 

Trabalho em 
equipa 

Instruções de 
doação 

Gestão de tempo 
Comunicação 

telefônica com 
clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Resolução de 
litígios 

Conscientização 
sobre 

deficiências 

Trabalho em 
equipa 

Escuta ativa 
Trabalho em 

equipa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Resolução de 
litígios 

Tomando 
instruções 

Relatórios 
escritos 

Trabalho em 
equipa 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
litígios 

Escuta ativa 
Relatórios 

escritos 
Escuta ativa 

Trabalho em 
equipa 

Empatia Empatia 
Persuadir os 

outros 
Entrevistando 

com outros 

Comunicação 
não verbal 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
telefônica com 

clientes 
Escuta ativa Escuta ativa 

Conscientização 
sobre 

deficiências 

Atrair a 
atenção 

Falar em 
público 

Gestão de 
tempo 

Dando 
feedback 
(positivo) 

 
Tomando 
instruções 

Entendendo sua 
emoção 

Trabalho em 
equipa 

Tomando 
críticas 

Gerir e 
apoiando suas 

emoções 

Falar em 
público 

Educação 
Gestão de 
conflitos 

Tomando 
instruções 

   
Consciência 

social 
Planejamento 
com clientes 

Consciência 
social 

Tolerância 

 Tolerância Fazer clientes    
Comunicação 

verbal com 
clientes 

 
Falar em 
público 

 

      
Entrevistas para 

aplicação 
 Humor  

      
Gestão de 

clientes 
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Quadro 3.1.2 competências sociais mais comuns - Turquia 

Rececionista Cozinhar Engomador 
Arranjos de 

costura 
Estucador 

Assistente de 
laboratório 

Trabalhador do 
metal 

Açougueiro/talhante 
Técnico de 
caldeiras 

Porta ao 
vendedor da 

porta 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
equipa 

Gestão de 
tempo 

Trabalho em 
equipa 

Empatia 
Trabalho em 

equipa 
Trabalho em 

equipa 
Escuta ativa 

Trabalho em 
equipa 

Relatórios 
escritos 

Comunicação 
telefônica com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Trabalho em 
equipa 

Tomando 
instruções 

Escuta ativa Escuta ativa 
Gestão de 

tempo 
Comunicação verbal 

com clientes 
Comunicação 

escrita 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
escrita 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Tomando 
críticas 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 
Relatórios escritos 

Relatórios 
escritos 

Fazer clientes 

Gestão de 
clientes 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

 
Comunicação 

verbal com 
colegas 

Instruções de 
doação 

Empatia 
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Construindo redes 
Comunicação 

verbal com 
colegas 

Linguagem 
corporal 

 
Linguagem 

corporal 

Gestão do 
stress 

 Tomando 
instruções 

Tomando 
instruções 

Relatórios 
escritos 

Relatórios 
escritos 

Tomando instruções  Gestão de 
tempo 

Persuadir os 
outros 

Instruções de 
doação 

     
Dando (positivo) 

feedback 
 

Persuadir os 
outros 

Planejamento 
com clientes- 

Organização da 
equipa 

        

Mediação de 
gestão de 
conflitos 

         

Consciência 
multicultural 

         

Fazer contacto 
online 
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Quadro 3.1.3 competências sociais mais comuns - Turquia 

Costureiro 
(têxtil) 

Secretária 
Empregado de 

limpeza de casa 
e escritório 

Instalador e 
reparador de 

elevador 
Bombeiro Estofador 

Preparação de 
bebidas 

Assistente de 
copa 

Operador de 
armazém 

Operador de 
bomba de 

combustível 

Gestão de 
tempo 

Persuadir os 
outros 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gerir e 
apoiando suas 

emoções 

Resolução de 
conflitos 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Resolução de 
litígios 

Educação 
Consciência 

social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

colegas 

Comunicação 
com 

Empregados e 
parceiros 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Dando a instrução 
Trabalho em 

equipa 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

parceiros 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

Tomando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

colegas 

Persuadir os 
outros 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
  

Resolução de 
problemas com 

 

Comunicação 
verbal com 

empregadores 
e parceiros 

Persuadir os 
outros- 

Trabalho em 
equipa 

Gestão do 
stress 

Tomando a 
instrução 

Gestão de 
tempo 

  
Tomando a 
instrução 

 

Telefone com. 
com 

empregadores, 
colegas e 
parceiros 

Comunicação 
com 

Empregados s e 
parceiros 

  
Comunicação 

verbal com 
clientes 

   

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

 
Gestão de 

tempo 
Gestão de 

tempo 
  

Gestão de 
tempo 

   
Trabalho em 

equipa 



 
34 

 

 
Fazer contacto 

online 
        

 
Gerir inventário 
para reuniões 

        

 
Reunião com 

pessoas 
        

 

Quadro 3.1.4 competências sociais mais comuns-Turquia 

Motorista 
(mercadorias) 

Instalador de 
janelas PVC 

Técnico de 
cortinas 

Ama 
Assistente de 
guia turístico 

Cuidador 
Vendedor de 

bilheteira 

Assistente de serviço 
em 

autocarros/carrinhas 
escolares 

Funcionário de 
escritório 

Operador de 
metro 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência social 
Gestão de 

tempo 
Gestão de 

tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Consciência 
social 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Gestão de tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Competências 
de empatia 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas 

Persuadir os 
outros 

Dando a instrução 
Consciência 

social 
 

Gestão do 
stress 

Persuadir os 
outros 

Persuadir os 
outros 

Dando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Escuta ativa Empatia Persuadir os outros 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Persuadir os 
outros 

Gestão de 
tempo 

Gestão do 
stress 

Escuta ativa 
Comunicação verbal 

com clientes 
Comunicação 
com colegas 

 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
 

Comunicação 
com clientes 

Escuta ativa 
Comunicação 
com clientes 

Inspirando 
outros 

Gestão de 
tempo 

Escuta ativa 

Comunicação 
com 

empregados e 
parceiros 

 

  
Apresentando 

uma idéia 
Motivando os 

outros 
Motivando os 

outros 
Motivando os 

outros 
Apresentando 

uma ideia 
 Escuta ativa  
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Quadro 3.1.5 competências sociais mais comuns - Grécia 

Técnico em 
cerâmica 

Manutenção 
de HVAC 

 

Trabalhadores 
do   

 

Padeiro 
 

Trabalhador da 
produção 

 

Estivador 
 

Eletricista 
 

Técnico 
automóvel 

 

Canalizador 
 

Jardineiro 
 

Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa 
Consciência 
multicultural 

Escuta ativa Escuta ativa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

os clientes 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
empregadores 

Apresentando 
uma idéia 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
empregadores 

Escuta ativa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Equipa 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Organização da 
equipa 

Organização da 
equipa 

Motivando os 
outros 

Tomando a 
instrução 

Gestão de tempo Equipa Equipa 
Persuadir os 

outros 
Persuadir os 

outros 

Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade  
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Gestão de tempo 
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Organização da 
equipa 

Apresentando 
uma idéia 

Apresentando 
uma idéia 

 
Senso de 

responsabilidade 
  

Tomando a 
instrução 

Dando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Construindo 
redes 

Educação 
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Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

  

Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

Resolução de 
litígios 

Planejamento 
com clientes 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Motivando os 
outros 

        Escuta ativa  

 

 

Tabela 3.1.6 competências sociais mais comuns - Grécia 

Operadores 
da fábrica de 

gás 
 

Ajudante do 
eletricista 

 

Limpador do 
janelas 

 

Técnico de 
vidro 

 

Auxiliar 
hidráulico 

 

Técnico de 
design de 

moda 
 

Projetista 
 

Técnico de 
máquina de 

plástico  

Instalador de 
telecomunicações 

 

Reparador de 
carroçarias de 

carro  

Resolução de 
litígios 

Escuta ativa Escuta ativa 
Planejamento 
com clientes 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Escuta ativa Educação Equipa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Senso de 
responsabilidade 

Equipa 
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
litígios 

Adaptabilidade 
Atrair a 
atenção 

Falar em 
público 

 
Comunicação verbal 

com clientes 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

 
Organização da 

equipa 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Apresentando 
uma ideia 

Apresentando 
uma ideia 

  
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

  
Organização da 

equipa 
Equipa      

Organização da 
equipa 

         
Resolução de 

problemas com 
clientes 
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Quadro 3.1.7 competências sociais mais comuns – Portugal 

Artesão do 
metal 

Operador de 
minas 

Ofícios das artes 
têxteis 

Pavimentador 
de asfalto 

Técnico de 
sistemas 
eólicos 

Artesão de 
vidro 

Pintor da 
construção 

Eletricista dos 
automóveis 

Fabricante de 
calçados 

Mecânico de 
veículos 
pesados  

Adaptabilidade 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Consciência 
multicultural 

Adaptabilidade 
Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação 
com colegas 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Consciência 
multicultural 

Senso de 
responsabilidade 

Gestão de tempo 
Trabalho em 

equipa 
Trabalho em 

equipa 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
equipa 

Tomando a 
instrução 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
com colegas 

Gestão do 
stress 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
multicultural 

Adaptabilidade 
Instruções de 

doação 
Trabalho em 

equipa 
Escuta ativa 

Senso de 
responsabilidade 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidade 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Senso de 
responsabilidade 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Consciência 
multicultural 

Resolução de 
problemas 

com colegas, 
funcionários 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Adaptabilidade 

Organização da 
equipa 

Gestão do stress 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Responsabilidade 
social 

Escuta ativa 
Gestão do 

stress 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidade 
Escuta ativa 

Escuta ativa  
Responsabilidade 

social 
Escuta ativa    Escuta ativa Autonomia Flexibilidade 
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Comunicação 
com colegas 

Inspirando 
outros 

      

  Adaptabilidade        

  Escuta ativa   
 

    

 

 

Quadro 3.1.8 competências sociais mais comuns – Portugal 

Pintor de 
veículos 

Reparação de 
motociclos 

Técnico de 
compras e 

venda de peças 
para veículos 
motorizados 

Eletricista de 
redes 

Eletromecânica de 
eletrodomésticos 

Técnico em 
gestão e 

controle de 
energia 

Operador de 
tingimento 

Técnico de 
soldadura 

Ferreiro da 
construção 

Técnico em 
topografia 

Senso de 
responsabilida

de 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
com colegas 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação com 
os clientes 

Gestão de 
equipa 

Consciência 
multicultural 

Trabalho em 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Tomando a 
instrução 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Instruções de 
doação 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras emoções 

Tomando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Tomando a 
instrução 

Senso de 
responsabilida

de 
Empatia Adaptabilidade 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação 
com colegas 

Responsabilidad
e social 

Comunicação 
com colegas 

Escuta ativa 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Adaptabilidade 
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Adaptabilidade 
Tomando a 
instrução 

Escuta ativa 
Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Gestão de 
tempo 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidad
e 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de 
tempo 

Inspirando 
outros 

Gestão de 
equipa 

Senso de 
responsabilidad

e 

Responsabilidade 
social 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras emoções 

Gestão de 
tempo 
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Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

 Gestão de tempo 
Senso de 

responsabilidad
e 

 
Senso de 

responsabilidad
e 

  

 Escuta ativa 
Inspirando 

outros 
  Adaptabilidade  Autonomia   

       
Gestão de 

tempo 
  

 

Tabela 3.1.9 competências sociais mais comuns-Reino Unido 

Assistente de 
vendas a 
retalho 

 

Prestador de 
cuidados  

Assistente de 
cozinha 

 

Limpeza 
 

Enfermeira 
auxiliar 

 

Assistente 
 

Motorista de 
veículos 

pesados de 
mercadorias 

 

Cozinheiro 
chefe 

 

Chefe de mesa 
 

Eletricista de 
edifícios 

 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Escuta ativa Gestão de tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 
Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Competências de 

trabalho 
orientadas ao 

cliente 

Escuta ativa Gestão de tempo 
Ética de 

trabalho/atitude 
Educação Inspirando outros 

Planejamento 
com, colegas e 

funcionários 
Equipa 

Competências de 
trabalho orientadas 

ao cliente 

Gestão de 
tempo 

Educação 
Tomando a 
instrução 

  
Resolução de 

problemas com 
funcionários 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Gestão de equipa  Educação  

 

Tabela 3.1.10 competências sociais mais comuns - Reino Unido 

Trabalhador 
da 

construção 
 

Enfermeira 
de berçário 

 

Trabalhador 
da produção 

 

Taxista 
 

Rececionista/Assistente 
pessoal 

 

Trabalhador 
do metal 

 

Caixeiro de 
retalho 

 

Canalizador 
 

Empregado 
de bar 

 

Técnico 
automóvel 
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Comunicação 
verbal com 

colegas 
Escuta ativa Escuta ativa 

Gestão de 
tempo 

Competências de trabalho 
orientadas ao cliente 

Organização da 
equipa 

Comunicação 
verbal com o 

cliente 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Escuta ativa 
Comunicação 

verbal com 
clientes 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Comunicação 
verbal 

com os clientes 

Comunicação verbal com 
colegas 

Colaboração de 
competências de 

trabalho 
orientada ao 

cliente 

Competências de 
trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Gestão de 
tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Escuta ativa 

  
Ética de 

trabalho/atitude 
Educação Escuta ativa  Gestão de tempo Escuta ativa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
tempo 

    Equipa  
Gestão de 

clientes 
 Educação  

      Educação    

Quadro 3.1.11 competências sociais mais comuns - Áustria 

Trabalhador 
do Aeroporto 

Depositário 
animal 

Pavimentador 
de asfalto 

Funcionário 
de casa de 

banho 

Trabalhador 
do canal 

Cantina Porteiro 
Guarda 
Florestal 

Operador de 
empilhadora 

Recolha de 
lixo 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
conflitos 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
 

Trabalho em 
equipa 

Consciência 
multicultural 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
  

  
Comunicação 

verbal com 
colegas 

   
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Trabalho em 
equipa 

  

       
Comunicação 

verbal com 
colegas 

  

       Gestão do stress   
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Quadro 3.1.12 competências sociais mais comuns-Áustria 

Técnico de 
manutenção 

de solo 

Técnico de 
manutenção 
de campo de 

golfe 

Pessoal da 
entrega de 

jornais 
Enfermagem Porteiro 

Trabalhador 
de 

construção 
rodoviária 

Montadores 
de 

andaimes 

Revendedor 
de segunda 

mão 

Limpador de 
rua 

Tabacaria 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de tempo 
Orientação de 
atendimento 

ao cliente 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de tempo 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Gestão de 
tempo 

Orientação de 
atendimento 

ao cliente 

Trabalho em 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Consciência 
multicultural 

Gestão de 
conflitos 

Gestão de 
tempo 

  
Resolução de 

problemas 
 

 
Resolução de 

problemas com 
colegas 

 
Orientação de 

atendimento ao 
cliente 

 
Comunicação 

básica 
  

Comunicação 
básica 
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Lista e definições de todas as competências sociais no projeto 

 

 Comunicação com os colegas: a comunicação é muitas vezes definida como o 

compartilhamento de informações, sentimentos e ideias. No mundo dos negócios, a troca de 

informações é essencial para o sucesso da sua empresa, e há muitas avenidas diferentes 

disponíveis para se comunicar com seus colegas. Quando você se comunica efetivamente com 

seus colegas, sua equipa de vínculo é mais forte e a eficiência de toda a empresa está indo 

mais alto. 

 Linguagem corporal: a linguagem corporal é um tipo de comunicação não verbal em que o 

comportamento físico, em oposição às palavras, são usados para expressar ou transmitir 

informações. Tal comportamento inclui expressões faciais, postura corporal, gestos, 

movimento ocular, toque e uso do espaço. 

 Consciência da deficiência: a consciência da deficiência como uma competência refere-se a 

estar consciente das deficiências das pessoas e conseguindo se comunicar e trabalhar com eles 

de forma eficaz. 

 Gerir (apoiando) suas emoções: isso significa que você pode em primeiro lugar entender suas 

próprias emoções, e depois gerenciá-los de uma forma eficaz em sua vida cotidiana e vida de 

trabalho também. 

 Gerir (apoiando) as emoções dos outros: isso significa que você pode entender o que outra 

sensação e tentar "estar em seus sapatos". Quando você pode entendê-los, você desenvolve 

a capacidade de controlá-los quando as outras pessoas não são capazes de fazê-lo. Às vezes, 

as pessoas que podem gerenciar as emoções dos outros podem ajudá-los a entender-se 

também. 

 Reunir com pessoas: é a capacidade de comunicar e agir eficazmente com as pessoas que você 

nem conhece. Algumas competências necessárias que você precisa para desenvolver, são 

linguagem corporal, comunicação verbal etc. 

 Gestão de equipa: Gestão de equipa é a capacidade de um indivíduo ou uma organização para 

administrar e coordenar um grupo de indivíduos para executar uma tarefa. Gestão de equipa 

envolve trabalho em equipa, comunicação, definição de objetivos e avaliações de desempenho 

 Consciência social: ser socialmente consciente significa que você entende como reage a 

diferentes situações sociais e modifica efetivamente suas interações com outras pessoas para 

que você obtenha os melhores resultados. O resultado líquido da consciência social é o 

desenvolvimento contínuo de competências sociais 
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 Comunicação não verbal: comunicação não verbal entre pessoas é a comunicação através do 

envio e recebimento de pistas sem palavras. Inclui o uso de pistas visuais como linguagem 

corporal (cinestésica), distância (proxémias) e ambientes/aparência física, de voz (para 

linguagem) e de tato (hápticos). [1] também pode incluir o uso de tempo e contacto visual e 

as ações de olhar enquanto fala e escuta, frequência de olhares, padrões de fixação, dilatação 

da pupila e taxa de intermitência. 

 Inspirar os outros: é essa competência quando você oferece algo valioso, edificante que 

motiva os outros a trazer o melhor em si mesmos. Ser inspirador é liderar pelo exemplo e 

incentivar os outros a sentir que há algo que vale a pena se tornar e fazer. 

 Empatia: a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outro (dicionário de 

Oxford) 

 Receber instruções: aceite a informação detalhada sobre como algo deve ser feito ou operado 

(dicionário de Cambridge) 

 Resolução de problemas com colegas, funcionários: o processo de trabalho através de 

detalhes de um problema para alcançar uma solução entre colegas e/ou funcionários. A 

resolução de problemas pode incluir operações matemáticas ou sistemáticas e pode ser um 

indicador das competências de pensamento crítico de um indivíduo (Business Dictionary) 

 Trabalho em equipa: o processo de trabalhar colaborativamente com um grupo de pessoas, a 

fim de alcançar um objetivo. O trabalho em equipa é muitas vezes uma parte crucial de um 

negócio, pois muitas vezes é necessário que os colegas trabalhem bem juntos, tentando o seu 

melhor em qualquer circunstância. Trabalho em equipa significa que as pessoas vão tentar 

cooperar, usando suas competências individuais e fornecendo feedback construtivo, apesar 

de qualquer conflito pessoal entre indivíduos (Business Dictionary) 

 Comunicação verbal com colegas: o compartilhamento de informações entre colegas usando 

a fala. Os indivíduos que trabalham dentro de uma empresa precisam efetivamente usar a 

comunicação verbal que emprega palavras faladas prontamente compreendidas, bem como 

garantir que a enunciação, o stress e o tom de voz com que as palavras são expressas é 

apropriado (Business Dicionário) 

 Adaptabilidade: uma competência ou vontade de mudar para se adequar a diferentes 

condições (Cambridge Dictionary) 

 Autonomia: um grau ou nível de liberdade e discrição permitidos a um empregado sobre seu 

trabalho. Como regra geral, empregos com alto grau de autonomia engendram um senso de 

responsabilidade e maior satisfação no trabalho no (s) empregado (es). Nem todos os 
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funcionários, no entanto, prefere um trabalho com alto grau de responsabilidade (Business 

Dictionary) 

 Senso de responsabilidade: um dever ou obrigação de executar satisfatoriamente ou 

completar uma tarefa (atribuída por alguém, ou criado por sua própria promessa ou 

circunstâncias) que se deve cumprir, e que tem uma penalidade consequente para o fracasso 

(Business Dictionary) 

 Responsabilidade social: a obrigação de gestão de uma organização para o bem-estar e os 

interesses da sociedade em que atua (Business Dictionary) 

 Consciência multicultural: a consciência multicultural envolve uma maior compreensão, 

sensibilidade e apreciação da história, valores, experiências e estilos de vida de grupos que 

incluem, mas, não se limitam a raça, etnia, gênero, sexual orientação, filiação religiosa, status 

socioeconómico, aptidão mental ou física (Universidade de Notre Dame) 

 Construir redes: Tele capacidade de construir uma relação coesa com outra pessoa, seja um 

relacionamento interpessoal ou um relacionamento comercial. 

 Competências de trabalho orientadas ao cliente: Tele capacidade de exalam uma atitude 

positiva, bem como demonstrar uma vontade de responder às necessidades e expectativas de 

um cliente. 

 Perceber as suas emoções: A capacidade de ser consciente de suas emoções e como expressá-

los afeta você e aqueles com quem você interage. 

 Organização de equipas: A competência de administrar e coordenar um grupo de indivíduos 

a fim executar uma tarefa. 

 Persuadir os outros: A capacidade de convencer os outros a seguir um curso de ação, para 

concordar com alguma forma de engajamento ou para comprar um serviço ou produto. 

 Falar em público: Tele capacidade de informar com confiança e claramente, persuadir ou 

instruir o seu público através do meio de fala na frente de um público. 

 Consciência social: A capacidade de compreender os problemas da sociedade e compreender 

como se comportar adequadamente de acordo com essas questões. 

 Receber críticas: A capacidade de interpretar positivamente críticas construtivas, a fim de 

melhorar o desempenho, enquanto também ser capaz de suportar feedback negativo e usá-lo 

como motivação. 

 Trabalho em equipa: A capacidade de cooperar com uma variedade de personalidades, estilos 

de trabalho e níveis de competência, enquanto também utilizando talentos individuais dentro 

de um grupo para alcançar um objetivo definido. 
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 Senso de responsabilidade: A capacidade de lidar com seus deveres pessoais em cada faceta 

e entendimento de que você é aceitável para as repercussões de suas ações. 

 Motivando os outros: A capacidade de agir e interagir de uma forma que irá provocar um 

comportamento desejado ou para inspirar alguém para melhorar ou aumentar o desempenho. 

 Resolução de litígios: um processo para resolver as diferenças entre duas ou mais partes ou 

grupos. Na prática empresarial, a resolução procura alcançar a equidade para todos os 

participantes e é muitas vezes moderada por um terceiro. 

 Cortesia: Mostrar boas maneiras para com os outros, como no comportamento, fala, etc; 

cortês 

 Fazer contacto on-line: A capacidade para interagir e se envolver com as pessoas, a fim de 

obter a sua mensagem e construir relações com seus clientes usando plataformas de 

comunicação on-line, como e-mails, telefonemas, meios sociais, mensagens instantâneas, etc  

 Relatório: capacidade de escrever um relatório que é um documento curto, afiado, conciso, 

factual e bem estruturado escrito para um propósito específico e público e geralmente 

estabelece outs e analisa uma situação ou problema, muitas vezes Fazer recomendações para 

ação futura. 

 Ética no trabalho: uma crença no trabalho como um bem moral: um conjunto de valores 

centrados na importância de fazer o trabalho e refletidos especialmente em um desejo ou 

determinação para trabalhar duro 

 Comunicação escrita: um tipo de comunicação, que envolve qualquer tipo de mensagem que 

faz uso da palavra escrita, que é o mais importante, e o mais eficaz de qualquer modo de 

comunicação empresarial. 

 Flexibilidade: a qualidade de ser capaz de mudar ou ser mudado facilmente de acordo com a 

situação. 

 Humor: a capacidade de encontrar coisas engraçadas, a maneira em que as pessoas veem que 

algumas coisas são engraçadas, ou a qualidade de ser engraçado 

 Motivando os outros: capacidade de envolver os outros membros da equipa para que eles 

estejam satisfeitos e devidamente desafiados pelo trabalho que realizam. 

 Resolução de conflitos: os métodos e processos envolvidos na facilitação do fim Pacífico do 

conflito e da retribuição. 

 Comunicação com os clientes: a capacidade de compreender textos falados e escritos, 

expressar conceitos, pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral e escrita e 

interagir de forma adequada e criativa em uma gama completa de social e cultural contextos 

com os clientes. 
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 Comunicação com colaboradores e parceiros: a capacidade de compreender textos falados e 

escritos, expressar conceitos, pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral e 

escrita e interagir de forma adequada e criativa em uma gama completa de sociedade e 

contextos culturais com colaboradores e parceiros. 

 Gestão de conflitos: a capacidade de receber confrontos e manipulá-los de forma 

construtiva ou melhor, para evitar problemas com antecedência, tanto quanto possível. 

 Planeamento com clientes: a capacidade de planear o serviço de acordo com os desejos dos 

clientes e tendo em conta as suas preocupações. 

 Planeamento com colegas, colaboradores: a capacidade de planear (próprio) trabalho, tempo 

e (re) fontes; ligadas à orientação de conquistas e ao pensamento analítico. 

 Resolução de problemas: a capacidade de identificar questões, obstáculos e oportunidades e, 

em seguida, desenvolver e implementar soluções eficazes. 

 Gestão do stress: significa um vasto espectro de técnicas e psicoterapias destinadas a 

controlar o nível de stress de uma pessoa, especialmente o stress crônico, geralmente para 

melhorar o funcionamento quotidiano. 

 Gestão de tempo: a capacidade de planear e exercer o controle consciente do tempo gasto 

em atividades específicas, especialmente para aumentar a eficácia, eficiência ou 

produtividade. A gestão do tempo é um ato de malabarismo de várias demandas em estudo, 

vida social, emprego, família e interesses pessoais e compromissos com a finitude do tempo. 

Usando o tempo efetivamente dá a pessoa "escolha" sobre a despesa/gestão de atividades em 

seu próprio tempo e conveniência. 

 Comunicação Verbal com os clientes: a capacidade de compreender textos falados, expressar 

conceitos, pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral (ouvir e falar) e interagir 

linguisticamente em um apropriado e criativo forma em uma gama completa de contextos 

societais e culturais com os clientes. 

 Comunicação verbal com funcionários, parceiros: a capacidade de compreender textos 

falados, expressar conceitos, pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral 

(escuta e fala) e interagir linguisticamente em uma adequada e criativa em uma gama 

completa de contextos societais e culturais com colaboradores e parceiros. 

 Feedback positivo: a capacidade de transmitir seus pensamentos e sugestões sobre maneiras 

de melhorar a situação ou o desempenho da pessoa, a fim de obter muito mais das pessoas. 

 Dar instruções: a capacidade de expressar o que, por que, como, quando necessário para ser 

feito 
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 Entrevistar com os outros: a capacidade de usar as informações certas para obter uma 

vantagem no processo de negociação 

 Tornar os clientes: a capacidade de melhorar as relações com os seus clientes para aumentar 

as interações dos clientes 

 Organização da equipa: a capacidade de reunir uma equipa e manter o trabalho organizado 

sem ficar desorientado ou perdido 

 Comunicação telefônica com os clientes: a capacidade de ter um relacionamento produtivo 

para melhorar a experiência que os clientes têm quando eles chamam o seu negócio. 

 Registros para reuniões e entrevistas: a capacidade de reunir informações para reuniões e 

entrevistas e tomar notas ou registros durante as reuniões. 

 Gestão de clientes: a capacidade de lidar com pedidos do cliente, problemas e inquéritos para 

melhorar a conversação com os clientes 

 Apresentando uma ideia: a capacidade de agarrar a atenção dos outros, para mantê-los 

envolvidos, para entregar sua ideia ou para criar um público empático. 

 Tolerância: vontade de aceitar comportamentos e crenças que são diferentes do seu próprio, 

embora você não pode concordar 

 Escuta ativa: concentra-se plenamente no que está sendo dito ao invés de apenas 

passivamente "ouvir" a mensagem do orador. A escuta ativa envolve escutar com todos os 

sentidos e responder aos oradores verbalmente e não verbalmente. 

 Atrair a atenção: é definido como fazer com que alguém olhar para si mesmo e fazê-lo ou ela 

para ouvi-lo ou olhar para um objeto que você apresenta. 
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Conclusão 
Move up é um projeto que visa contribuir para o desenvolvimento de competências sociais para 

adultos com baixa escolaridade, apresentando-lhes uma plataforma de formação on-line que 

apresenta formação de competências para profissões específicas. A fim de alcançar o maior número 

possível de adultos, os parceiros fizeram investigação e reuniões com peritos para decidir as ocupações 

de colarinho azul mais comuns nos países parceiros (anexo i). Uma das características mais importantes 

do projeto é apresentar aos utilizadores o conteúdo de formação específico por profissão em vez de 

lhes oferecer todas as competências sociais a nível genérico. Durante o processo de aquisição de 

competências necessárias para cada ocupação, os parceiros fizeram reuniões com 43 pessoas sendo 

destes especialistas em carreira, formadores de adultos e técnicas de agências de emprego. Os 

parceiros do projeto passaram questionários a 243 trabalhadores de baixa escolaridade a fim 

perguntar quais as suas necessidades de competências sociais. Além disso, os parceiros do projeto 

fizeram pesquisa para encontrar trabalhos anteriores sobre competências sociais e ocupações.  Depois 

de algum trabalho colaborativo, os parceiros prepararam a lista de necessidades de competências 

sociais para cada uma das ocupações na sua lista. Existem três recursos para a identificação de 

competências sociais para cada ocupação. Se uma competência social está identificada em pelo menos 

dois dos recursos (tais como a reunião e a pesquisa), esta competência foi sugerida como necessária 

para a ocupação. Para algumas das competências, tais como a resolução de problemas, foi decidido 

durante uma reunião de projeto que deveriam ser dividas em competências separadas, a fim de ter 

um conteúdo mais específico para diferentes Ocupações. Algumas ocupações como vendedores de 

bilhetes exigem mais interações com os clientes, por outro lado, para ocupações como as interações 

do operador de metro com os clientes não são tão frequentes. Consequentemente, sua necessidade 

da competência da resolução de problema é diferente. 

Este é o primeiro resultado do projeto Move Up e deu a possibilidade de aos parceiros do projeto para 

entender as necessidades profissionais tanto de adultos como dos centros de educação de adultos. 

Este relatório apresenta informações aprofundadas sobre a situação atual em termos de necessidades 

de competências sociais de adultos com baixa escolaridade, bem como as capacidades de formação e 

as necessidades dos centros de formação de adultos em países europeus. O relatório também é único 

na definição de ocupações de baixa escolaridade mais comuns nesses países parceiros e será usado 

como base para os outros resultados do projeto. 
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Anexo 
Anexo I: 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA AS OCUPAÇÕES DE BAIXA ESCOLARIDADE MAIS 
COMUNS 

 

Parte A: definição de critérios de seleção: os critérios de seleção para a escolha de ocupações é uma 

lista dos atributos essenciais e desejáveis, que uma organização decide, é necessário ter. 

 
Parte B: por que os critérios de seleção são usados? Os critérios de seleção são usados para ajudar a 

selecionar a ocupação de colarinho azul-rosa mais comum em que as relações sociais estão no núcleo. 

O termo trabalhador de colarinho azul é usado para definir uma pessoa de classe trabalhadora que 

executa o trabalho manual não agrícola. O trabalho do azul-colar pode envolver a fabricação 

qualificada ou não qualificada, a mineração, o saneamento, o trabalho pena privativa, o trabalho do 

campo petrolífero, a construção, mecânico, manutenção, armazenando, instalação técnica. Neste 

ponto, ter a ocupação de colarinho azul mais comum levará o projeto a perder a maioria das ocupações 

em que as relações sociais são necessárias. Além disso, o trabalhador de colarinho rosa também é 

membro da classe trabalhadora que atua na indústria de serviços. Eles trabalham em cargos como 

garçons, balconistas de varejo, vendedores, e muitas outras posições envolvendo relações com as 

pessoas. O termo foi cunhado no final da década de 1990 como uma frase para descrever os empregos 

que eram tipicamente detidos por mulheres; agora o significado mudou para abranger todos os 

trabalhos de serviço. Portanto, os critérios para a seleção das ocupações de colarinho azul-rosa mais 

comuns com as relações sociais no núcleo é necessário para ter a ocupação mais comum e social 

relacionada com a competência em equilíbrio. 

Parte C: quais são os critérios para ter uma ocupação na lista? 

1) Abordar demasiados trabalhadores: a ocupação deve ser comum no país e deve ser listada 

no trabalho que procura websites, tanto quanto possível. 

 

2) Estar no sector, que é grande nos países parceiros: a ocupação deve ser dos sectores, 

que estão listados como os maiores sectores como os sectores automóveis, de construção, 

têxtil ou de serviços. 

 

3) Não exigindo ensino superior: uma vez que o projeto é voltado para adultos com 

competências baixas, a ocupação não deve exigir educação universitária. 

 

4) Ser fácil de definir e encontrar as competências sociais para: como a definição de 

algumas ocupações são diferentes de país para país, a descrição do trabalho deve ser a mesma 

ou muito próxima em países parceiros. 

 

5) Exigindo relações humanas: o projeto visa desenvolver competências sociais e suaves de 

adultos, portanto, ter uma ocupação que não necessitam de qualquer contacto com o ser 
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humano vai fazer encontrar competências sociais duro. Para evitar isso, as ocupações devem 

envolver relações com clientes, beneficiários ou com supervisores. 

 
Parte D: Pontuação: 
 

Critérios Ponto 

 
Endereçamento para muitos trabalhadores 

 

 
20 

 
Estar no sector que é grande em todos os países 
parceiros 
 

- Estar nos setores em desenvolvimento. (15 pts.) 

- Estar no sector que é grande em apenas um país 
parceiro (15 pts) 

 
20 

 
Não exigindo educação superior 
 

- 2 anos de diploma universitário (10 pts.) 
- Ensino médio ou equivalente ou inferior (20 pts.) 
- Escolas de EFP (15 pts.) 

 

 
20 

 
Ser fácil de definir e encontrar as competências 
sociais para: 

 
20 

 
Exigindo relações humanas: 
 

- Exigindo relações indiretas com os clientes (15 pts.) 
- Exigindo relações com supervisores ou diretores (15 

pts.) 
- Exigindo relações diretas com clientes e supervisor 

(20V pts.) 
 

 
20 

 
Total 

 

 
100 

 

 

 



 

 

0 
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