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Introdução 
 
 

Mais de 70 milhões de pessoas na UE vivem com algum tipo de deficiência, 52.7% estão desempregadas (Eurostat 

2011). A situação é ainda mais alarmante no caso específico de pessoas com deficiência intelectual.  

A realidade para muitas pessoas com deficiência intelectual na Europa é que obstáculos, como discriminação e 

exclusão, ainda as impedem de usufruir dos seus direitos plenos e iguais e de participar plenamente na comunidade, 

conforme definido na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência.  

 

Excluídos do mercado de trabalho, muitos deles vivem abaixo da linha da pobreza, o que apenas aprofunda a sua 

exclusão e marginalização social. Desde 2010, a crise económica afeta todos os cidadãos europeus e, ainda mais 

severamente, o grupo de pessoas com deficiência, já por si mais vulnerável. Medidas e cortes de austeridade 

afetaram os serviços de assistência e apoio às pessoas com deficiência, com consequências desastrosas nas suas 

vidas diárias. 

 

Como solução para a situação de desemprego vivida por milhões de pessoas na Europa, as oportunidades de 

empreendedorismo estão a ser promovidas e facilitadas, através da formação, formação empresarial, apoio à 

criação de empresas, etc.. Contudo, apesar desses auxílios, as empresas dificilmente são criadas por pessoas com 

deficiência e os casos de pessoas com deficiência intelectual que assumem este desafio são residuais.  

 

 

 As entidades que defendem os direitos das pessoas 

com deficiência apontam para as escassas opções de 

trabalho acessíveis e adaptadas aos perfis e níveis de 

formação das pessoas com deficiência. Esta barreira 

social muitas vezes força as pessoas com deficiência a 

construir o seu próprio futuro, usando o caminho do 

empreendedorismo como uma solução para viver 

uma vida autónoma e plena.  

 

O empreendedorismo é configurado como uma alternativa de trabalho que pode oferecer trabalho a pessoas que, 

devido às suas características, nunca teriam tido uma oportunidade de emprego. O empreendedorismo representa 

uma maneira possível de inclusão, visibilidade e normalização de pessoas com deficiência. 

 

O apoio ao empreendedorismo para pessoas com deficiência intelectual tem sido um dos assuntos pendentes a 

nível europeu. 
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Quais as barreiras para as pessoas com deficiência intelectual? 

Existem inúmeras barreiras que limitam o acesso de pessoas com deficiência intellectual à criação do próprio 

emprego, incluindo: 

▪ A falta de conhecimento e formação em questões de empreendedorismo 

A falta de formação básica em empreendedorismo torna-se uma barreira dupla. Por um lado, bloqueia aquelas 

pessoas que têm uma ideia ou projeto, mas não sabem por onde começar. E por outro lado, às vezes, é um obstáculo 

para o sucesso de muitos empresários que já têm o seu negócio, mas chegam a um ponto em que não sabem quais 

são os próximos passos a tomar ou não sabem como tomá-los. 

 

Um estudo da Universidade de Múrcia, em Espanha, aponta: Os empresários com deficiência apresentam uma clara 

falta de formação, bem como, uma clara necessidade de informação e/ou aconselhamento específico sobre 

questões de empreendedorismo por parte do governo. 

 

▪  A falta de autoconhecimento como empresários  

Atualmente, a sociedade não considera as pessoas com deficiência intelectual como potenciais 

empreendedores/empresários. Isto significa que que as pessoas com deficiência intellectual recebem 

principalmente formação para empregos pouco qualificados.  

 

Esta falta de estímulo e confiança por parte dos outros, juntamente com as oportunidades limitadas de ter 

experiências de conquista positivas, faz com que estas pessoas não se percebam como capazes de iniciar um 

negócio. 

 

No entanto, pessoas que trabalharam com pessoas com deficiência intelectual sabem que estas são capazes de 

desenvolver muitas competências, são mais criativas porque não têm condicionamentos sociais e são mais 

responsáveis socialmente. Todos os seus esforços têm um impacto maior nas comunidades, pois são baseados em 

relacionamentos de confiança, proximidade e cooperação. São candidatos ideais para desenvolver uma economia 

social e direcionada.  

 

▪  Superproteção das famílias  

De acordo com o Relatório de 2017 da Fundação Adecco sobre Deficiência e Família, 78% dos pais inquiridos não 

acredita que os seus filhos com deficiência possam trabalhar num ambiente “normal” no futuro. Esse medo resulta 

muitas vezes de experiências negativas em ambientes educacionais e de trabalho ou em casos de preconceito sobre 

a falta de competências e faz com que as famílias optem por garantir o futuro e a estabilidade dos seus filhos através 
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de benefícios sociais e oportunidades de emprego protegido, pois consideram ser menos arriscadas do que as 

escolhas que envolvem empreendedorismo. 

 

Este medo é perfeitamente compreensível, mas pode atuar como barreira impedindo os jovens de explorarem os 

seus interesses e descobrirem uma profissão que os satisfaça e os ajude a sentir como membros ativos da 

sociedade. Assim, neste processo de empreendedorismo, as famílias são as primeiras aliadas, para mais facilmente 

apoiarem o jovem e perderem os seus medos.  

 

▪  Falta de metodologias e recursos agéis e eficazes para uma empresa acessível 

Nos últimos anos, diferentes programas de empreendedorismo foram criados para grupos vulneráveis. A principal 

dificuldade destes programas para pessoas com deficiência intelectual surge devido ao alto nível de conteúdo, que 

é de difícil acesso e compreensão. 

 

▪ Complexidade de procedimentos 

O sistema administrativo e jurídico é complexo. Este é considerado o muro pelo qual qualquer cidadão não pode 

aceder ao sistema. São necessários especialistas e ter um conhecimento mínimo do funcionamento do 

equipamento: impostos, mão-de-obra, administração, marketing, vendas ... 

Conforme afirmado na Análise Quantitativa e Qualitativa do empreendedor com deficiência na Espanha em 2016, 

pp. 198-199: “A participação limitada do governo no incentivo ao empreendedorismo como uma alternativa 

profissional entre os deficientes (como planos de ação específicos não estão sendo gerada) está se tornando uma 

razão determinante para o abandono do plano de negócios: insuficiência nos parâmetros de acessibilidade universal 

nos estabelecimentos do ecossistema do empreendedor, dificuldades na gestão administrativa, falta de um plano 

econômico de incentivos ou escassez períodos que possam facilitar a aceitação de todos os riscos adicionais 

indicados anteriormente; ao todo, complicam o empreendedorismo para os deficientes ”. 

A maioria dessas barreiras pode ser resolvida através de uma equipa 

de técnicos especializados que presta apoio aos empreendedores, 

com recursos e metodologias adaptadas às pessoas com deficiência 

intelectual. Além disso, a economia social pode atuar como uma 

“teia de aranha” que oferece cobertura e apoio a esses 

empreendedores, proporcionando um ambiente mais social, 

sustentável e próximo que reconheça a riqueza da diversidade e o 

potencial de lutar por pessoas que, apesar das dificuldades, tentam 

avançar contribuir para o sucesso estimulando a criatividade. Todas as pessoas com motivação empreendedora 

podem tornar-se desde que recebam a formação adequada e o apoio suficiente para o tempo necessário. 
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Objectivo do itinerário 
 
O público-alvo deste itinerário são profissionais que trabalham na área de emprego em instituições de deficiência 

intelectual. O objetivo é fornecer-lhes conhecimentos, ferramentas e estratégias para servir como suporte, 

canalização e capacitação das competências empreendedoras de pessoas com deficiência intelectual. 

Às vezes, são os próprios formadores que, devido à falta de conhecimento e confiança nas suas próprias 

competências, não trabalham no empreendedorismo dentro do grupo de deficiência intelectual. Ou também pode 

ser devido à falta de histórias de sucesso ou a modelos de negócios adaptados e acessíveis. 

Por todas essas razões, é necessário formar profissionais que amanhã apoiarão empreendedores com deficiência 

intelectual. 

 

Quem participa no desenvolvimento de conteúdo de formação sobre trabalho independente  

 
Amicos, Espanha - Associação sem fins lucrativos para o atendimento e integração de pessoas com deficiência 

intelectual, autismo, paralisia, danos cerebrais e famílias. 

BAPID, Bulgária. A Associação Búlgara de Pessoas com Deficiência Intelectual (BAPID) é uma rede nacional de 

organizações para pessoas com deficiência intelectual, famílias, advogados e profissionais. 

Associação de Cooperativas Sociais – SNRSS, Polónia. A associação apoia o movimento emergente de cooperativas 

sociais na Polónia. 

Medatlantia, Espanha. É uma cooperativa de trabalhadores, integrada por uma equipa de profissionais 

especializados nas áreas de Economia, Inclusão Social e Trabalho, Psicologia, Educação e Treinamento e Ciências 

Políticas. 

SC Psihoforworld – SCP, Roménia. A sua principal atividade é dirigida a pessoas com deficiência na comunidade 

local. 

Associação Grão Vasco – Portugal. Associação fundada em 2015 em Portugal nasceu do desejo da comunidade 

educativa da Escola Grão Vasco encontrar soluções para os problemas sociais da sua comunidade.  

 

Quais são as competências e capacidades mínimas necessárias para ser empreendedor  

A maioria dos autores aponta algumas competências, capacidades e conhecimentos fundamentais a serem tidos 

em conta, nomeadamente: 

 

▪ Capacidades: 

1) Competências pessoais - incluem autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, autogestão no tempo, 

assertividade, auto motivação e autocontrolo. 

2) Competências interpessoais - incluem comunicação (verbal, não verbal), resolução de conflitos ou trabalho 

em equipa. 
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3) Competências básicas de gestão de negócios - raciocínio matemático e conformidade com regras. 

 
▪ Competências: 

Capacidade de relacionamento, iniciativa e tomada de decisão, espírito empreendedor, gestão de stress, resolução 

de conflitos, flexibilidade, tolerância à frustração e orientação ao cliente. 

 

▪ Conhecimento: 
 

Geração de ideias de negócios, ferramentas ágeis (eficazes) que 

facilitam a preparação do plano de negócios, recursos existentes 

na comunidade que facilitarão o início dos negócios, 

planeamento da implementação e procedimentos legais mais 

apropriados. 

Estas competências, capacidades e conhecimentos serão 

definidos ao longo dos seguintes módulos. 

É importante saber qual é o ponto de partida de cada pessoa. Levando em conta as barreiras culturais e linguísticas, 

recomendamos que cada país escolha um teste de avaliação de competências empresariais com conteúdo acessível 

para superar barreiras culturais. 

 

Funções dos trabalhadores de apoio 
 

▪ Antes do início da procura da auto empregabilidade: criação de um perfil e correspondência de 

oportunidades de negócios. 

Embora o trabalho de um conselheiro de autoempregabilidade comece quando uma ideia clara de negócio já existe, 

a função de um técnico de suporte passa por apoiar as pessoas que têm capacidade e motivação para o 

empreendedorismo para encontrar e projetar essa ideia. O mais importante nesta fase preliminar é detetar o 

espírito empreendedor. A primeira função do trabalhador de suporte é fazer com que o empresário encontre sua 

própria ideia. Além disso, a pessoa deve acreditar ser capaz de realizar essa ideia.  
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▪ Suporte no projeto de autoempregabilidade  

O técnico responsável pelo suporte do projeto de autoempregabilidade acompanhará a pessoa durante todo o 

processo, desde o planeamento inicial até ao lançamento da ideia.  

 

 
 

▪ Apoio ao projeto de autoempregabilidade 

O acompanhamento não termina com o início da atividade comercial, mas persistirá ao longo do tempo fornecendo 

reforços que permitam a consolidação do negócio e a sua manutenção a longo prazo.  
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Modulo 0: Itinerário Personalizado: empreendedorismo, competências 
e capacidades  

Avaliação inicial  
 

▪ Sessão para identificar caraterísticas pessoais e sociais  

 
O primeiro passo é conhecer a pessoa e perceber os seus interesses e prioridades, verificar se o 

empreendedorismo pode ser uma opção apropriada para a pessoa.   
 

Os objetivos pretendidos com a avaliação inicial são:  
 

➢ Descobrir, analisar, identificar as suas capacidades, competências, e ideias em relação ao emprego. 

➢ Reforçar a sua posição antes do emprego (motivações, atitudes e opiniões). 

➢ Identificar interesses e preferências do trabalho. 

➢ Melhorar/atualizar o conhecimento da formação e o ambiente de trabalho.  

➢ Ajustar os interesses/expectativas com as possíveis ocupações.  

➢ Identificar os défices para um empreendedorismo eficaz e avaliar os diferentes tipos de ação para 

desenvolver um perfil empreendedor, etc.. 

➢ Executar um plano de trabalho individualizado. O objetivo do plano de trabalho individualizado é servir 

como uma ferramenta de intervenção para melhorar a capacidade de empreendedorismo dos 

participantes. 

 

Nesta avaliação, várias ferramentas serão usadas para obter as informações: 

❖ Questionários de autoavaliação (Anexo 1) 

❖ Observação de exercícios de avaliação:  

- Visitas a centros de trabalho para conhecer pessoas empreendedoras e de diferentes profissões (Anexo 2) 

- Contactar pessoalmente redes profissionais (associações de emprego)   

- Auxiliar sessões de informação sobre trabalho autónomo e organizado na comunidade (por exemplo, 

organizado por associações empresariais ou centros de formação) 

- Conversar com o seu grupo de colegas sobre questões de empreendedorismo, opções de trabalho, e 

interesses profissionais. 

❖ Entrevista semiestruturada  

Ao preparar o trabalho, é necessário adaptar a maneira de obter as informações das diferentes secções de 

acordo com as características do estagiário/formando.  
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Cartão de entrevista semiestructurada de diagnóstico de capacidade empreendedora  

 
Identificação  

Data da entrevista de 

diagnóstico  

 

Nome e sobrenome 

do beneficiário  

 

Interesses e expectativas de trabalho da pessoa  

Interesses: 
 

 
Expectativas (horas, salário) 

Principais apoios e recursos da pessoa 

 

Grau de empregabilidade 

Menos empregável        Mais empregável 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Papel e significado do emprego (1 – 10) [ ] 

A.1. Crenças e opiniões sobre a importância do emprego (1 – 10) [ ] 

A.2. Crenças e opiniões sobre os fatores mais importantes de acesso ao emprego (1 – 10) [ ] 

A.3. Disponibilidade para aceder ao mundo do trabalho (1 – 10) [ ] 

A.4. Experiência (1 – 10) [ ] 

B. O projeto pessoal e profissional (1 – 10) [ ] 

B.1 Projeto pessoal (1 – 10) [ ] 

B.2. Projeto profissional (1 – 10) [ ] 

C. Competências necessárias para o empreendorismo (1 – 10) [ ] 

Espírito empreendedor [ ] 

Gerir o stress [ ] 

Resolução de conflitos [ ] 

Flexibilidade [ ] 

Tolerância à frustação  [ ] 

Capacidade de relacionamento  [ ] 

Iniciativa [ ] 

Orientação para o cliente  [ ] 

D. Capacidades (1 – 10) [ ] 

Auto-conhecimento [ ] 

Auto-confiança  [            ] 



  Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+ 
   da União Europeia 
 

15  

 

Auto-estima [            ] 

Auto-gestão no tempo [ ] 

Assertividade [ ] 

Auto-motivação  [ ] 

Auto-controlo [ ] 

E. Conhecimento (1 – 10) [            ] 

Ideias de negócios  [ ] 

Ferramentas úteis [ ] 

Recursos da comunidade  [ ] 

Planeamento e implementação  [ ] 

Procedimentos legais  [ ] 

 

 

Análise do perfil Ocupacional e Empreendedor  
 

▪ Descrição  
 

Todas as informações acima servirão para criar um perfil empreendedor; 

Para um bom ajuste entre as expectativas, aspirações e competências de cada um dos participantes e os objetivos 

do trabalho, é essencial que os formandos tenham consciência da sua própria realidade, pois em muitas ocasiões 

não temos consciência das nossas competências ou limitações… porque não dedicamos tempo suficiente para nos 

conhecer ou não temos as ferramentas necessárias para isso. 

Nesta fase, será feito um resumo das informações recolhidas com as diferentes ferramentas para cada participante, 

com o objetivo de promover uma reflexão sobre o seu nível de empregabilidade/empreendedorismo e elaborar em 

conjunto um plano de ação individual. 

O plano de ação individual consiste numa estratégia na qual o formando, juntamente com o formador, identifica os 

fatores que afetam a sua capacidade de trabalhar e define as ações e os apoios necessários para favorecer um bom 

ajustamento para alcançar o seu objetivo de trabalho. 

As diferentes ações serão opcionais, dependendo do diagnóstico e das necessidades definidas no plano de ação 

individualizado, destacando, entre outros, a formação em competências transversais básicas e o aprofundamento 

de um determinado conhecimento, etc.. 

 

▪ Modelo de análise de perfil de empreendedor 

➢ Análise SWOT (anexo 3) 

O formador elaborará com todas as informações recolhidas uma análise SWOT. 

Uma vez finalizado o plano de ação individualizado, será realizado um perfil profissional de cada formando. O perfil 

profissional é um documento que reflete o conjunto de competências que uma pessoa possui, o que lhe permitirá 

assumir as responsabilidades de uma determinada profissão. 
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Este documento tem uma função dupla, por um lado, de verificar junto do aluno o progresso alcançado através do 

plano de ação individualizado e incentivar uma reflexão sobre si e enquanto empresário. Por outro lado, serve como 

um instrumento para fazer um bom ajuste entre as capacidades do aluno e as necessidades de um trabalho 

específico, facilitando assim o desenvolvimento do plano de trabalho na empresa.  

O perfil profissional terá pelo menos as seguintes secções: formação, experiência profissional, competências 

desenvolvidas e objetivo do trabalho. 
 

Plano de trabalho 
 

▪ Objetivos 

É um documento de trabalho no qual o participante e o formador concordam em realizar uma série de 

atividades para melhorar as capacidades, competências e conhecimentos que foram identificados como 

importantes para desenvolver um projeto empreendedor e que não são suficientemente desenvolvidos no 

participante. Nos próximos módulos, explicaremos diferentes atividades para desenvolver essas competências 

e conhecimentos.  

 

Se for considerado necessário, outras pessoas podem-se envolver como membros da família, parceiros, 

entidades sociais, ... 

 

▪ Conteúdos 

Competências: 

1)  Competências Pessoais – incluem autoconhecimento, autoconfiança, auto-estima, autogestão no tempo, 

assertividade, auto-motivação, autocontrolo). 

2)  Competências Interpessoais – incluem comunicação (verbal, não verbal), resolução de conflitos ou 

trabalho em equipa. 

3) Competências básicas de gestão de negócios - raciocínio matemático e conformidade com regras. 

 

Capacidades: 

Capacidade de relacionamento, iniciativa e tomada de decisão, espírito empreendedor, lidar com o 

stress, resolução de conflitos, flexibilidade, tolerância à frustração e orientação para o cliente.  

 
Conhecimento: 

Geração de ideias de negócios, ferramentas eficazes que facilitam a preparação do plano de negócios, 

recursos existentes na comunidade que facilitarão o início dos negócios, planeamento e formas legais mais 

apropriadas. 

 



  Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+ 
   da União Europeia 
 

17  

▪ Modelo de plano de trabalho 

 

 

 

Identificação de pontos fortes e fracos da pessoa 

 
Forças:  

Fraquezas: 

Objetivos a alcançar 

 

 Objetivos a curto prazo: 

 Objetivos a médio prazo:  

 Objetivos a longo prazo:  

 

 
Atividades a desenvolver para promover as capacidades 

[Priorizar de acordo com as necessidades acordadas] [O formador/a compromete-se com o aluno para 
orientar e acompanhar durante todo o processo] 

 
 
Ativitidade 1 

Objectivos 

Atividade: 

 
 
Ativitidade 2 

Objetivos 

Atividade: 

 
 
Ativitidade 3 

Objetivos 

Atividade: 

Atividades a desenvolver para promover as competências  

 

 
Ativividade 1 

Objetivos 

Ativitidade: 

 
 
Ativitidade 2 

 Objetivos 

 Atividade: 

Nome 

Data do Plano de 
trabalho 
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Atividade 3 

Objetivos 

Atividade: 

Atividades a desenvolver para promover o conhecimento  

 

 
Atividade 1 

Objetivos 

Atividade: 

 

 
Atividade 2 

Objectivos 

Atividade: 

 

 
Atividade 3 

Objetivos 

Atividade:  

 

 

Resultados esperados e indicadores 

 
Atividade 1 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 2 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 3 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 4 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 5 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 6 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 7 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 8 

Resultados 

Indicadores 

 
Atividade 9 

Resultados 

Indicadores 
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Módulo I: Competências 

Objetivos 

De acordo com os dados disponíveis no site do Governo Plenipotenciário para Pessoas com Deficiência1, com base 

nos resultados da Pesquisa da Força de Trabalho (LFS), a taxa de atividade económica das pessoas com deficiência 

em idade ativa em 2018 foi de 28.3%, e, comparada com o ano anterior, caiu 0.6%. Ao mesmo tempo, em 2018, o 

nível de taxa de desemprego das pessoas com deficiência em idade ativa foi reduzido para 7,2%, o que significa 

uma redução de 2.1 pontos percentuais em relação a 2017 e de 5.8 pontos percentuais em relação a 2015. Em 

2018, o número de pessoas com deficiência profissionalmente ativas em idade ativa foi de 460.000, dos quais 

426.000 eram trabalhadores e 33 mil pessoas desempregadas. Assim, as pessoas que trabalham com deficiência 

representaram 92.7% de todas as pessoas com deficiência profissionalmente ativas. Apesar desses resultados, que 

podem ser considerados positivos, a atividade profissional das pessoas com deficiência ainda é muito menor do 

que no caso da atividade profissional das pessoas sem deficiência. Em 2018, a taxa de atividade económica dos 

trabalhadores em idade ativa era de 80.5%, a taxa de emprego era de 77.4% e a taxa de desemprego era de 3.9%. 

A diferença entre a taxa de emprego de pessoas com deficiência e as pessoas em idade ativa foi de 51.2 pontos 

percentuais e entre a taxa de desemprego desses dois grupos – 3.3 pontos percentuais.  

 

 
1. A comparative graph of economic activity of disabled and non-disabled people. Based on the results of the Labor Force 

Survey for 2018, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1 

 
 

 

1 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1 
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Face aos resultados comparativos da atividade económica de pessoas com deficiência e sem deficiência, é 

necessário considerar as razões pelas quais os resultados para o grupo com deficiência são tão diferentes dos 

resultados das pessoas com deficiência. Infelizmente, não existem estudos que indiquem qual a percentagem de 

pessoas com deficiência acima mencionadas são pessoas com deficiência intelectual. De acordo com o relatório 

final de pesquisas sobre as necessidades das pessoas com deficiência realizado pela PFRON e implementado no 

período 01/03/2017- 12/05/2017 por Marzena Sochańska-Kawiecka2, demonstra que, no contexto da questão da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência, que está significativamente relacionada ao emprego dessas pessoas, 

são atingidos os menores valores de qualidade de vida para pessoas com deficiência intelectual (24.5 pontos) e para 

pessoas com doença mental (31.2 pontos). Esse facto pode estar relacionado à maioria desse grupo de pessoas com 

deficiência que permanece no grupo de profissionais inativos ou no grupo de desempregados. Que tipo de apoio 

estas pessoas precisam para conseguirem criar empregos para elas? Parece que é importante que essas pessoas 

estimulem a motivação para conseguir emprego, ajudar na procura do emprego e depois de encontrá-lo - ajudar a 

manter o emprego e, principalmente, nas atividades que envolvem o aperfeiçoamento das competências 

empresariais. 

 

Competências empreendedoras 
 

Esta parte deste estudo é dedicada a elevar essas competências, conhecimentos, competências e atitudes que 

facilitarão o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência, encontrando emprego e, como 

consequência, uma participação ativa muito importante na vida social. Basicamente, distinguimos dois tipos de 

competências empresariais: 

▪ Competências pessoais - autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, autogestão no tempo, 

assertividade, automotivação e autocontrolo).  

▪ Competências interpessoais - comunicação (verbal, não verbal), resolução de conflitos ou trabalho em 

equipa. Discutimos as maneiras de melhorar as competências interpessoais de forma tranquila. 

▪ Competências básicas de gestão de negócios - raciocínio matemático e conformidade com regras. 

 

Nesta parte, focaremos em maneiras de desenvolver e fortalecer competências pessoais. 

 

Competências Pessoais  

_______________________ 

2 Data for 2016, the report is available on the website: 

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf  

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf
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Competências pessoais são a capacidade de se conhecer (autodescoberta). Essa capacidade, juntamente com as 

competências interpessoais, é de particular interesse e preocupação ao trabalhar no desenvolvimento 

profissional de pessoas com deficiência. Competências pessoais são a capacidade de determiner os seus 

interesses, preferências e predisposições de personalidade. Graças às competências pessoais bem desenvolvidas, 

somos capazes de reconhecer os nossos sentimentos atuais, saber como eles surgiram e por que podemos 

controlá-los e orientá-los. As principais competências pessoais são as seguintes competências: 

• Auto-estima positiva ou capacidade de reconhecer suas competências, pontos fortes e fracos, limitações, 

o que é útil em caso de problemas emocionais. Uma pessoa que domina essa competência lida com esses 

problemas com mais eficiência, será mais fácil expressar as suas próprias opiniões e defendê-las. Esta 

competência é particularmente útil no desenvolvimento professional; 

• Autocontrolo, ou a capacidade de controlar emoções e sentimentos negativos e, portanto, a capacidade 

de reconhecer emoções negativas, o que facilita a preservação do pensamento positivo em situações de 

crise e a eliminação do mal-estar.  

• Inovação e flexibilidade que permitem adaptar o seu comportamento às circunstâncias, permitem manter 

uma mente criativa, também entendida como a capacidade de pensamento criativo e inovador na área 

de autodescoberta, resolução de problemas e trabalho em equipa.  

• Independência - capacidade de agir de forma independente, sem a necessidade de supervisão direta e 

ajuda, especialmente importante para o desenvolvimento profissional, afetando a capacidade de se 

regular a si mesmo.  

• Consciência/confiabilidade - a capacidade de se comportar de forma honesta e ética, bem como a 

capacidade de admitir os seus erros e assumir a responsabilidade pelas suas atitudes. 

• A capacidade de resolver problemas também é uma das competências pessoais, caracterizada pela 

capacidade de identificar um problema e encontrar a solução certa.  

• Empatia - significa a capacidade de sentir os estados mentais dos outros e entender os motivos que os 

guiam; também é a capacidade de olhar a situação da perspectiva de outras pessoas.  

• A capacidade de pensar analiticamente, que é a capacidade de conduzir um processo de pensamento 

complexo, consistindo na capacidade de observar um dado fenómeno/situação de diferentes partes e 

obter conclusões relevantes que permitam sua compreensão. 

• Assertividade é a capacidade de determinar seu próprio território, expressar as suas necessidades e 

sentimentos sem ter vergonha, a capacidade de defender os seus pontos de vista e crenças, respeitando 

os outros. Assertividade é a capacidade de dizer sem se sentir culpado, aceitando as críticas.  

 
 

3 The study titled A set of scenarios for vocational counselors and youth workers, page 4, available at: 
http://www.spoldzielnie.org/download.php?ID=875 

http://www.spoldzielnie.org/download.php?ID=875
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▪ Níveis de desenvolvimento de competências pessoais 

Quando falamos sobre desenvolvimento de competências, devemos apontar para certos níveis de aquisição, 

começando pelo nível em que a pessoa não possui competências adquiridas, através de níveis sucessivos de 

aquisição, terminando com o perfeito domínio de todas as competências. A promoção do auto-

emprego/ativação profissional de pessoas com deficiência intelectual deve se esforçar para alcançar esse 

objetivo. Estas pessoas devem adquirir as capacidades que compõem as competências pessoais. É 

apresentado um diagrama de níveis individuais proposto por Grzegorz Filipowicz, especialista na indústria de 

formação e consultoria, autor das ferramentas Modelo de Competência Profissional e Gestão de Recursos 

Humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004, p. 28-29 

 

 

Nível 1: falta de competência e de comportamentos no dominio das atividades realizadas 
 

Nível 2: assimilação de competências no nível básico. É usado de maneira irregular, 

é necessário apoio e supervisão ativos de pessoas mais experientes 

Nível 3: competência adquirida em bom grau - isso permite práticas independentes e 
práticas 

usar durante a implementação de tarefas profissionais 

Nível 4: competência adquirida em muito bom nível, permite muito boa 
implementação de tarefas 

Nível 5: competência adquirida em grau perfeito.  
 



  Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+ 
   da União Europeia 
 

23  

▪ Mapa de competências pessoais  

Antes de discutir os exercícios individuais propostos como uma ferramenta para o desenvolvimento de 

competências pessoais, sugerimos a criação de um mapa de competências pessoais. Através do uso deste 

mapa, o processo de desenvolvimento de competências ocorrerá. O mapa deve incluir: 

 

 
 

As competências que a pirâmide mostra podem ser praticadas livremente. Os exercícios devem ser selecionados 

dependendo do diagnóstico individual do participante. O diagnóstico deve responder à pergunta em que nível são 

as competências pessoais do participante, de modo a definir adequadamente as suas necessidades e deficuldades. 

A seguir, propomos exemplos de exercícios correspondentes ao mapa de competências acima apresentado.  

 

 

 

 

 

 

▪ Exercícios  

auto- estima-e  
comportament

o assertivo 
 
 

definir metas- 
planeamento 
estratégico 

controlar 
emoções e 

sentimentos 
negativos- 

autocontrolo 

Empreendorismo- 
atingir objetivos 
definidos 

objetivos 
criativos e 

inovadores e 
pensar 

analiticament
e 

admitir os erros e ter 
responsabilidades 

nas ações 

Resolver 
problemas- 

pensamento 
estratégico  

Capacidade 
de agir de 

forma 
independente 

Desenvolvimen
to de 

capacidades 
empáticas  



  Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+ 
   da União Europeia 
 

24  

 
➢ Exercício No. 1: Conhecer-me  

❖ Objetivo: desenvolvimento da autoestima  

❖ Competência a desenvolver: autoestima  

❖ Materiais didáticos: Cartões com tabelas, lápis. As tabelas seguintes devem ser escritas nas páginas: 

❖ Cartão número 1: 
 

Caraterística 
positiva 

Quando a caraterística me 
pode ajudar  

Quando a caraterística me pode 
prejudicar 

   

   

 
❖ Cartão número 2: 

 

Caraterística 
negativa 

Quando a caraterística 
me pode prejudicar 

Quando a caraterística me pode 
ajudar  

   

   

 
O curso do exercício: Cada participante tem 15 minutos para determinar as suas características mais positivas. 

Ele/ela pode escrever, desenhar, cantar - de qualquer forma, dependendo das possibilidades dos participantes. 

Em seguida, cada participante apresenta a caraterística selecionada na forma de auto-apresentação. Ele explica 

por que o escolheu quando esse recurso o ajuda e quando pode ser prejudicial. 

Na segunda parte do exercício, cada participante concentra-se na sua característica mais negativa. O 

desenvolvimento desta parte do exercício é o mesmo que o da primeira parte. O participante pode escrever, 

desenhar, cantar - de qualquer forma e depende das possibilidades dos participantes. Em seguida, cada 

participante apresenta a caraterística selecionada na forma de auto-apresentação.  Explica por que escolheu, 

quanto a caraterística o prejudica e quanto ajuda. 

❖ Quem (Grupo ou individual) exercício individual ou em grupo (autoapresentação em grupo) 

❖ Questionário/Avaliação: Cada participante entrega os cartões ao professor. O professor resume o 

exercício, explicando aos participantes o significado da auto-avaliação e de quanto é útil para nós. 

❖ Duração: 2x15 minutos mais 2x3 minutos de autoapresentação (total de 36 minutos). 
 

 

 

 

➢ Exercício No. 2: Eu sou o que sou  

❖ Objetivo: desenvolver a autoestima  

❖ Competência a desenvolver: autoestima 

❖ Materiais Didáticos: Um cartão com tabelas, uma caneta. Na folha, escreva a tabela de acordo com o 

esquema: 
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Eu gosto:  

Eu não gosto:  

O melhor que posso:  

Eu não posso:  

As pessoas valorizam me por:  

Eu gosto de mim por:  

 

❖ Desenvolvimento do exercício: Cada participante tem 15 minutos para determinar o que ele/ela 

gosta, o que ele/ela não gosta, o que ele/ela pode fazer melhor, o que ele/ela não pode, o que as 

pessoas valorizam e o que ele/ela gosta mais em si mesmo. Pode escrever, desenhar, cantar - de 

qualquer forma, dependendo das possibilidades dos participantes. Em seguida, cada participante 

apresenta-se ao grupo. 

❖ Quem? (sessão em grupo ou individual?): exercício individual ou em grupo.  

❖ Questionário / Avaliação: Cada participante entrega os cartões ao professor e o professor resume o 

exercício, explicando aos participantes o significado da auto-estima e quanto é útil para nós. 

❖ Duração: aprox. 20 minutos 

 
 
 

➢ Exercício No. 3: Tesouro  

❖ Objetivo: Controlar as emoções  

❖ Competência a desenvolver: autocontrolo  

❖ Materiais didáticos: “tesouro", pode ser qualquer coisa que será usada como suporte no exercício 

(peça de roupa, sapato, utensílio, chave) 

❖ Desenvolvimento do exercício: 

O formador pede a todos os participantes que deixem a sala por um momento. Neste momento, ele 

esconde o "tesouro" em algum lugar. Depois de esconder o tesouro, todos retornam à sala, o formador 

informa que a sala tem um tesouro escondido. Ele comunica a todos que, se alguém perceber que tem 

a tarefa de não informar ninguém, deve sentarse no chão. O exercício termina quando todos estão 

sentados no chão. O anfitrião pergunta como
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os participantes conseguiram "não revelar" aos outros a localização do tesouro, se foi difícil, quem não 

teve sucesso e porquê. 

❖ Quem? (sessão em grupo ou individual?): exercício em grupo  

Questionário/avaliação: O formador resume o exercício apresentando aos participantes o que é o 

autocontrolo e quando é útil para nós. 

❖ Duração aprox. 15 minutos 

 
 

➢ Exercício No. 4: Guia do usuário para sonhos  

❖ Objetivo: Ser capaz de definir objetivos  

❖ Competencia a desenvolver: estabelecimento de metas / plano estratégico 

❖ Materiais didáticos: papel, canetas, giz 

❖ Desenvolvimento do exercício: todos pensam em:  

❖ Qual é o meu sonho? 

❖ O que devo fazer e o que não posso fazer para alcançá-lo? 

❖ O que eu preciso de fazer? 

❖ Precisarei de ajuda de outra pessoa? 

❖ Irei ter de aprender alguma coisa?  

❖ Quanto tempo vou precisar?  

❖ Em seguida, o líder pede a todos que respondam a essas perguntas e criem um mapa para realizar seus 

próprios sonhos, escrevendo todas as dicas úteis. No final, o formador pede a todos que apresentem 

brevemente os seus sonhos aos outros. 

❖ Quem? (sessão em grupo ou individual?): exercício individual.  

❖ Questionário / Avaliação: cada participante dá os cartões ao professor. O professor explica o 

exercício, apresentando aos participantes o que é o planeamento estratégico e que apenas a criação 

de um negócio de sonho tem de  

❖ Duração: aprox. 15-30 minutos, depende do número de participantes;  
 

 

 

➢ Exercício No. 5: Agricultor 

❖ Objetivo: capacidade em alcançar objetivos  

❖ Competências a desenvolver: definir objetivos 

❖ Materiais didáticos: sementes 

❖ Desenvolvimento do exercício: a tarefa dos participantes será conseguir o maior número possível 

de sementes usadas no exercício, que o professor distribui. O líder entrega uma semente a cada 

terceira pessoa, que os participantes não conhecem. Todos podem voltar à semente muitas vezes. 
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Talvez alguém seja capaz de decifrar a chave de acordo com a qual as sementes são distribuídas. Os 

participantes também podem comprar um lugar na fila para a semente. Essa é uma regra 

particularmente valiosa para o participante que descobriu a chave de todo o jogo. O exercício 

termina após a distribuição de todas as sementes. O "agricultor" que acumulou mais sementes 

vence. 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo?): Exercício de grupo  

❖ Questionário / Avaliação: Após o final do jogo, o formador resume o exercício fazendo perguntas 

aos participantes sobre se eles conseguiram adivinhar o princípio segundo o qual as sementes foram 

distribuídas, o que teve um impacto na obtenção de mais sementes, por que os participantes 

compraram um lugar na fila e qual era o objetivo?  

❖ Duração: aprox. 15-30 minutos dependendo do número de participantes  

 
 

➢ Exercício No. 6: “noughts and crosses” 

❖ Objetivo: capacidade de resolver problemas, de evitar falhas no caminho para alcançar a meta 

❖ Competências a desenvolver: pensamento estratégico  

❖ Materiais didáticos: papel, lápis e canetas  

❖ Desenvolvimento do exercício: o formador cria pares entre os participantes, aos quais ele distribui 

várias folhas de papel. O formador apresenta as regras do jogo. Os participantes jogam cinco jogos. 

O vencedor é aquele que ganhar o maior número de vezes. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): exercício de grupo (pares) 

❖ Questionário / Avaliação: Após o final do jogo, o formador resume o exercício e faz perguntas aos 

formandos sobre como o que pensaram, o que sentiramo que podiam ter melhorado. O formador 

explica aos participantes que o verdadeiro vencedor é quem pode usar a derrota como uma forma 

de aprender a vencer nas próximas vezes.  

❖ Duração: aprox. 15 minutos 
 

 

 

➢ Exercício No. 7: Ocupações  

❖ Objetivo: competência criativa, pensamento inovador 

❖ Competência a desenvolver: pensamento inovador 

❖ Materiais didáticos: flipchart, canetas 

❖ Desenvolvimento do exercício: o tópico será as ocupações. O formador prepara os nomes da 

competição nos cartões, que são sorteados pelos participantes. Após o desenho, cada um deles 

apresenta a ocupação na forma de um sinal ou usando um desenho em um flipchart, enquanto os 

outros adivinham o que estão exibindo desenhando. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): exercício em grupo. 
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❖ Questionário / avaliação: Quando o último participante apresenta a profissão de líder, ele discute 

com os participantes as dificuldades que as pessoas têm em identificar os pensamentos e os 

sentimentos.  

❖ Duração: aprox. 30 minutos 

 
 
 

➢ Exercício No. 8: uma ilha deserta  

❖ Objetivo: a capacidade de agir de forma a independente 

❖ Competência a desenvolver: ação independente  

❖ Materiais didáticos: papel, canetas  

Desenvolvimento do exercício: O formador conta a história: “estamos a navegar num navio que de 

repente há uma tempestade que se abate e que afunda o navio junto com toda a tripulação. Tu és 

o único sobrevivente da catástrofe. E acordas numa ilha deserta. Para sobreviver, precisa de 

escolher um objeto: - Cobertor 

- Caixa de rum - Caixa de comida - Barco inflamável - Tenda - Rádio - Caixa de ferramentas. De 

seguida, cada participante pergunta qual objeto que eles escolheriam e qual será a sua parte 

adicional da história - distribuímos folhas de papel e canetas como ferramentas auxiliares. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): sessão individual 

❖ Questionário / Avaliação: O formador dá tempo a todos para contar a sua história. Então ele 

pergunta a todos por que eles escolheram este item. O formador indica a natureza independente 

das escolhas feitas e como essas escolhas podem afetar a vida de cada um - o formador justifica 

isso com muitas histórias contadas pelos participantes - que partilharam a mesma história até a 

escolha do objeto. Então percebem que as suas vidas foram completamente diferentes. 

Duração: cerca de 1hora. 

 

 

➢ Exercício No. 9: “peço desculpa - é uma palavra díficil?” 

❖ objetivo: capacidade de admitir os erros e a responsabilidade de cada um sobre a ação. 

❖ competência a desenvolver: autocriticismo 

Materiais didáticos: folhas A3/A4, mesas, canetas. A tabela a seguir deve estar escrita no cartão: 

Quando disse alguem pela 
última vez: peço desculpa 

A pessoa aceitou as 
desculpas? 

Além do pedido de desculpas tentei corrigir o 
meu erro? Como? 
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❖ Desenvolvimento do exercício: Cada participante tem 15 minutos para descrever/desenhar e preparar-

se para contar sobre um evento da sua vida, no qual pediu desculpas. Quem era a pessoa que a quem 

pediu desculpa? De alguma forma, tentou corrigir o erro? Cada participante tem 2 minutos para falar 

sobre isso. Desenhos ou uma descrição criada para a tabela podem ser úteis. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): exercício individual ou em grupo  

❖ Questionário/Avaliação: Cada participante entrega os cartões à pessoa que realiza o exercício e o 

formador resume o exercício, apresenta aos participantes a arte de pedir desculpa, quando pedir 

desculpa e como pensar sobre isso. 

❖ Duração: 15 minutos de tempo mais autoapresentação 

 
 

➢ Exercício No. 10: Coruja  

❖ Objetivo: a capacidade de compreender os outros e de empatizar 

❖ Competência a desenvolver: empatia 

❖ Materiais didáticos: cachecol/chaile e uma bola macia 

❖ Descrição do exercício: Os formandos sentam-se em círculo. O anfitrião escolhe um dos participantes 

e convida-o para o centro do círculo. Depois tape os olhos e dê-lhe uma bola. Uma pessoa com os olhos 

vendados tem a tarefa de enviar a bola em direção a alguma pessoa no círculo e a pessoa que agarra a 

bola tem a tarefa de gritar como uma coruja. A pessoa que envia a bola precisa adivinhar o nome dessa 

pessoa. Se conseguir adivinhar corretamente, os papéis mudam.  

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): Sessão de grupo  

❖ Questionário / avaliação: O formador deve explicar aos participantes o que é empatia, que é a 

capacidade de ver as necessidades de outras pessoas, o ponto de vista de alguém, a maneira de pensar 

ou sentir  

❖ Duração: approx. 15 minutos 
 

 

➢ Exercício No. 11: Adivinha quem eu sou  

❖ Objetivo: a capacidade de pensar analiticamente 

❖ Competência a desenvolver: pensamento analítico 

❖ Materiais didáticos: nenhum 

❖ Exercício: O instrutor ajuda a combinar os participantes em pares. Então, cada par atribui uma função. 

Uma das pessoas desempenhará o papel de, por exemplo, um animal, um objeto, um representante 

de uma determinada profissão, etc., que uma segunda pessoa tenta descobrir. A pessoa que 

adivinha tem uma oportunidade limitada de fazer perguntas. As perguntas devem ser breves e 

baseadas nas palavras: 
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o O que,  

o Onde,  

o Quando, 

o Porquê, 

o Como, 

O formador deve formular cada uma das perguntas de maneira que cada uma delas introduza uma das 

palavras acima mencionadas. O líder, dependendo da independência do grupo, ajuda a descobrir qual 

papel será o objeto de descoberta em cada par ou impõe o mesmo papel antecipadamente. O exercício 

termina após 5 minutos. As funções são substituídas. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): entre pares  

❖ Summary questionnaire/Evaluation: the lecturer discusses with the participants the difficulties that 

people had with asking questions and giving answers, what they were guided by when formulating 

questions. The lecturer informs the group what analytical thinking is, what it is useful for. 

❖ Duração: 10 minutos 
 
 
 

➢ Exercício No. 12: Negociar  

❖ Objetivo: Desenvolvimento de comportamento assertivo 

❖ Competencia a desenvolver: assertividade 

❖ Materiais Didáticos: nenhum 

❖ Descrição do exercício: O formador ajuda a combinar os participantes em pares. Então, a cada par 

atribui uma função. Uma das pessoas será um negociador que tenta convencer a outra pessoa a 

desempenhar um comportamento específico, por exemplo, um carinho, ou ação de bater, cantar 

uma música etc. As negociações estão pendentes ou excedendo o tempo prescrito, por exemplo, 5 

minutos. Após esse tempo, os papéis invertem-se. O líder, dependendo da independência do grupo, 

ajuda a descobrir qual comportamento será objeto de negociação ou impõe antecipadamente todo 

o mesmo comportamento. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): em grupo ou entre pares. 

❖ Questionário/Avaliação: O formador resume o exercício e faz perguntas aos participantes, como por 

exemplo, se eles tiveram algum problema em expressar as suas dificuldades sem se sentirem 

envergonhados como negociadores e se a recusa em negociar lhes deu um sentimento de culpa. 

❖ Duração: aprox. 20 minutos 
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Competências Interpessoais  

 

As pessoas com deficiência costumam ter dificuldades no mercado de trabalho. Uma das muitas razões pode 

ser a baixa competência interpessoal de um futuro funcionário. As competências interpessoais são categorizadas 

como competências leves, psicossociais. Às vezes são intangíveis e difíceis de quantificar. No entanto, eles são 

um elemento crucial das competências profissionais que ajudam uma pessoa com deficiência a se encontrar no 

mercado de trabalho e também são propícios ao desenvolvimento da empresa. 

Habilidades interpessoais são capacidades sociais usadas nas relações para iniciar e manter relações positivas 

com outras pessoas (a abordagem relacionada à necessidade básica de todos deve ser aceite). 

▪ Competências Interpessoais: 

➢ Estabelecimento de relações com outras pessoas 

➢ Capacidade de comunicação: capacidade de saber ouvir  

➢ Gestão da comunicação verbal e não verbal  

➢ Resolução de conflitos 

➢ Trabalho em equipa 

➢ Assertividade 
 

▪ Lista das competências necessárias nas interações humanas: 
 

➢ Capacidade de ouvir e entender os outros  

➢ Prontidão para conversar com os outros sobre os seus sentimentos  

➢ Consciência dos sentimentos de outras pessoas  

➢ Compreender o propósito das nossas ações  

➢ Ser tolerante em conflitos ou enfrentar antagonismos 

➢ Ser capaz de identificar os sentimentos  

➢ Aceitação das opiniões dos outros sobre as nossas ações e comportamentos 

➢ Ser capaz de confiar  

➢ Capacidade de influenciar outras pessoas 

➢ Relações entre pares 

 
▪ Quais são as funções da comunicação? 

 

➢ Informação – collection, storage, processing and popularizing thoughts, data, knowledge, images… 

➢ Motivação– criar incentivos para perseguir e alcançar objetivos imediatos e subsequentes 

➢ Emocional – comunicar emoções e sentimentos 
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De um modo geral a comunição pode ser dividida como: 
 

verbal – com base no uso de palavras, esse é um nível material e substancial de uma relação. Isso é tudo o 

que expressamos, falamos (conteúdo, mensagem). É uma maneira pela qual as pessoas se comunicam 

(enviam e recebem mensagens) usando palavras. 

não – verbal – é uma maneira pela qual as pessoas se comunicam (enviam e recebem suas mensagens) 

usando meios não verbais (entonação, ritmo, timbre, tom, suspiros, murmúrios), expressão facial, gestos, 

movimentos, postura, como as pessoas olham para outras pessoas, toque. 

A comunicação não verbal abrange cerca de 70% do que é recebido pelo nosso interlocutor e é uma 

indicação do nosso envolvimento, sentimentos e veracidade. 

Algumas categorias de mensagens formuladas, quando nas relações interpessoais, acabam sendo de pouca 

eficácia. Eles até tendem a ser inibidores. Algumas dessas categorias inibitórias de mensagens, juntamente 

com seus respectivos exemplos, foram transcritas:  

 

Mandar, exigir, intimar: 

“tem de fazer isto” 

“Vá ter com ela e vá pedir desculpa” 

Advertir, persuadir, ameaçar: 

“é melhor fazer isso, ou então…” 

 “eu aviso se fizer isso ...” 

Moralizar, pedir: 

“isto é uma obrigação” 

“eu gostaria que fizesse” 

Assegurar, oferecer soluções: 

“Porquê que não tenta fazer de maneira diferente?” 

“eu acredito que deveria fazer” 

Persuasão através de pontos lógicos 

“Está ciente que ...”  

“Posso mostrar alguns factos” 

Julgar, criticar, condenar, repreender: 

“o que fizeste é estupido” 

“o que fizeste é errado”  

Elogiar, aprovar, feedback positive: 

“o seu julgamento é sempre bom”  
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“fez um progresso significativo” 

Chamar nomes, ridicularizar: 

“Está a falar como se fosse um engenheiro” 

“Agiu de uma maneira irracional” 

Interpretar, analisar, fazer um diagnóstico:  

“Está a dizer isso porque está com raiva” 

“Tem um complexo de poder” 

Assegurar, acalmar, expressar simpatia, confortar, manter o ânimo de alguém: 

“Vai se sentir melhor amanhã” 

“isto não é assim tão mau” 

Investigar, fazer perguntas, interrogar: 

“Porquê que fez isso?” 

 “Quem disse para fazer isso?” 

Deflexão (mudar a linha de pendamento), mudar o assunto: 

“olhe para o lado positivo” 

“não pense que é o único a ter problemas". 

 

▪ Distância fisica entre interlocutores 

Espaço de reflexão psicológica sobre o quão estreita é a relação de intimidade entre pessoas.  

➢ Zona intíma – zona privada destinada a relações íntimas.  

➢ Zona pessoal – uma área que separa o indivíduo de outras pessoas em situações sociais em relação 

a pessoas conhecidas.  

➢ Zona social – uma área que separa o indivíduo de outros durante reuniões de negócios  

➢ Zona pública – uma área que separa um indivíduo de um grupo maior durante uma apresentação 

pública.  

 

▪ A comunicação é ineficaz nas seguintes situações: 

➢ Ouvir apenas o que se quer ouvir (concentrar a atenção em certas informações);  

➢ interromper (irritar a pessoa do outro lado); 

➢ ao concluir as frases de outra pessoa (significa “eu sei o que quer dizer, posso dizer mais rápido e 

melhor”), demonstrando impaciência); 

➢ focar atenção apenas em si mesmo e no que se está a dizer apenas no momento; 

➢ ao se mostrar interessado apenas no seu ponto de vista; 

➢ ao fazer perguntas fechas de resposta “sim” “não”; 
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➢ quando não dá hipótese ao interlocutor de o conhecer melhor; 

➢ ao julgar em vez de empatizar, expressando apenas as minhas próprias opiniões; 
 
 

▪ Exercícios 

➢ Exercício No. 1 

❖ Objetivo: capacidade verbal e não verbal  

❖ Competência a desenvolver: 

❖ Capacidade de comunicar com outras pessoas  

❖ Materiais educacionais 

❖ Desenhos / fotos / slogans com títulos de filmes, músicas, desenhos representando um dispositivo ou 

um edifício característico, provérbios famosos etc.  

❖ Desenvolvimento do exercício 

Divida todos os participantes em dois grupos e faça-os trabalhar à distância um do outro (lados opostos da sala). 

Descreva e explique o objetivo do exercício. Cada grupo recebe o número de desenhos / fotos igual ao número de 

participantes. Pode haver um título de filme, título da música, dispositivo, edifício característico ou provérbio 

famoso na foto / desenho. Em seguida, cada grupo delega o seu representante e o envia ao outro grupo, que pega 

uma folha de papel e tenta transmitir a mensagem retratada ao seu próprio grupo sem usar palavras reais, mas 

através de expressões faciais, gestos e linguagem corporal. O grupo que descobrir o que a foto / desenho representa 

vence a competição. Pode ser realizado por algumas vezes com diferentes representantes. 

 

O representante deve: 

• Concordar com seu grupo em gestos adicionais para indicar se ele / ela significará um título de 

música, um filme ou um provérbio. 

• Acenar quando seu grupo estiver indo na direção certa ou balançando a cabeça quando não estiver. 

• mostrar com os dedos quantas palavras existem, indique qual palavra ele / ela está a tentar 

interpretar, etc. 

❖ Quem? Exercício em grupo 

❖ Questionário/Avaliação: Discussão entre os participantes – estava consciente de todas as suas 

atitudes?. Todos as atitudes eram compreensíveis? O que foi particularmente surpreendente para 

si? Qual é o objetivo / papel da comunicação não verbal? 

❖ Duração: 40 minutos 

 
➢ Exercício No. 2 
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❖ Objetivo: comunicação não verbal  

❖ Competência a desenvolver: Comunicação não verbal (linguagem corporal) - capacidade de manter 

contato visual e de ouvir e de comunicar com outras pessoas 

❖ Materiais educacionais: Um relógio 

❖ Desenvolvimento do exercício: Os participantes, em pares, tentam olhar-se cuidadosamente por 3 

minutos sem dizer nada, rindo ou fazendo qualquer coisa que possa ter um efeito destrutivo. 

❖ Quem? Exercicício em grupo  

❖ Questionário/Avaliação: Posteriormente, as dificuldades em manter o contato visual são discutidas. 

De seguida, os participantes dão exemplos de situações em que, pessoalmente, acham difícil manter 

contato visual com o interlocutor. Por fim, o formador informa que evitar o contato visual é 

geralmente interpretado como um sinal de falta de interesse. 

❖ Duração: 20 minutes 

 

➢ Exercício No. 3 

❖ Objetivo: O que sabemos sobre conflitos - padrões do que leva a conflitos 

❖ Competências a serem desenvolvidas: Capacidade de distinguir situações de conflito e de não 

conflito, familiarizando-se com o mecanismo do que leva a conflitos e como os conflitos se 

desenvolvem. 

❖ Materiais Educativos: Cada participante recebe um quebra-cabeça (ver anexo 1), um relógio. 

❖ Desenvolvimento do exercício: Introdução: faça perguntas aos participantes: 

O exercício ajudar-nos-á não apenas a rever o conhecimento sobre a essência de um conflito, mas 

também a aprender mais sobre nós mesmos; isso pode ser útil para descobrir novos aspectos do que 

considerávamos bem conhecido. 

Fale sobre uma variedade de emoções pelas quais podemos passar. Concentre a atenção dos 

participantes no facto de que, às vezes, as emoções dificultam os nossos esforços com o objetivo de 

encontrar uma solução para uma situação difícil ou que às vezes pode ser difícil nomear sentimentos 

específicos. 

Isso pode impedir que os problemas sejam resolvidos ou algumas situações difíceis podem até se 

deteriorar e acabamos a lidar com esses problemas de uma maneira significativamente menos eficiente. 

Peça aos participantes que se lembrem de uma situação em que um problema com o qual estavam a 

lidar se deteriorou por causa de suas ações? Que sentimentos eles se lembram dessas situações? 

De seguida, cada participante recebe um quebra-cabeça com as palavras relacionadas a um conflito (ver 

anexo 1). Cada participante, usando os quebra-cabeças fornecidos, faz a sua própria lista de como eles 

pensam que um conflito se desenvolve. Os participantes devem ser informados de que não existe uma 
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resposta errada a esse respeito. 

❖ Para quem? (um grupo ou uma sessão individual?): Exercício em grupo/equipa 

❖ Questionário/Avaliação: O instrutor discute as palavras usadas no quebra-cabeça - por que razão um 

sentimento específico é importante? O instrutor explica que emoções estão relacionadas com um 

conflito. 

❖ Duração: 30 minutos 

 

 
➢ Exercício No. 4 

❖ Objetivo: Resolução de conflitos 

❖ Competência a desenvolver: Capacidade de encontrar um acordo ou solução num conflito e 

capacidade de trabalhar como membro da equipa 

❖ Materiais educacionais: Doces - para cada grupo, o número de doces em cada um dos grupos deve 

ser o número de participantes do grupo menos dois. Uma folha de papel e uma caneta. Um relógio 

 

❖ Desenvolvimento do exercício: Cada equipa obtém doces, mas há menos doces do que os membros 

da equipa. A tarefa é tomar uma decisão apropriada sobre como dividir e compartilhar os doces 

entre eles. Cuidado: os doces não podem ser cortados ao meio e o sorteio não é uma opção. O 

tempo designado para resolver o problema é de 10 minutos. Os participantes anotam as suas ideias 

para resolver esta situação difícil. 

❖ Para quem? (um grupo ou uma sessão individual?): Exercício em grupo/equipa 

❖ Questionário/Avaliação: O instrutor discute com o grupo as soluções sugeridas para o conflito. Os 

participantes mencionam atitudes, sentimentos e comportamentos experimentados ao tentar 

resolver o problema. 

❖ Duração: 30 minutos 
 

Ver Anexo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências básicas de gestão empresarial 
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➢ Raciocínio Matemático 
 

Alfabetização matemática: Uma definição possível de alfabetização matemática é: "o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e aptidão para as pessoas usarem uma abordagem matemática e/ou lógica 

para resolver uma variedade de problemas e situações" (Currículo Australiano). Levando em consideração o fato 

de que as pessoas não gostam de seguir as definições, Moggen Niss, especialista em educação matemática, 

sugere que a alfabetização matemática deve ser entendida em termos gerais a ideia de "tornar a matemática 

funcional em um contexto diferente" (Niss, 2015).  

Em outras palavras, desenvolver alfabetização matemática não significa adicionar o conteúdo específico de 

matemática à disciplina principal ensinada, mas fornecer aos treinandos um kit de ferramentas muito poderoso 

para ajudá-los a enfrentar efetivamente os desafios em uma área específica. Nesse sentido, o desenvolvimento 

da alfabetização matemática em outras áreas que não a matemática não impede o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades em um assunto específico, mas, pelo contrário - ajuda a aprofundar a compreensão 

dos formandos sobre o material estudado e se tornar parte ativa do aprendizado. processo. Isso ocorre porque, 

ao desenvolver a alfabetização matemática, os formandos aprendem como abordar problemas desconhecidos, 

como traduzir situações reais complexas em uma linguagem formal (ou criar um modelo) para que possam 

aplicar ferramentas matemáticas familiares a eles, resolver problemas e responder às questões.  

As pessoas com dificuldades de aprendizagem estão muito atrasadas em sua alfabetização matemática e de 

leitura em comparação com seus pares. Mas o que isso significa no mundo global de hoje? Pessoas com baixa 

leitura e alfabetização matemática têm dificuldade em desenvolver habilidades profissionais e receber 

principalmente empregos com baixos salários. (Panorama analítico das habilidades da UE, destaque analítico da 

alfabetização e numeracia preparado pelo ICF e pelo Cedefop para a Comissão Europeia, 2014) Os dois tipos de 

alfabetização estão diretamente relacionados ao aprendizado do material e ao sucesso em outras áreas. Pessoas 

com alta leitura e alfabetização matemática são mais propensas a serem mental e fisicamente saudáveis, a viver 

mais, a serem mais produtivas e se contentarem com o trabalho; como eles são menos propensos a cair em um 

estado de desemprego de longa duração e pobreza. 

Por que esforços intencionais devem ser tomados para esse fim? Existem numerosos estudos cujas descobertas 

confirmam essa necessidade: a matemática que as pessoas usam no contexto é mais facilmente compreendida 

do que a matemática ensinada no 'isolamento' (Carraher & Schliemann 1985); o conhecimento não é 

automaticamente transferido das aulas de matemática para outras áreas (Lave, 1988); a alfabetização 

matemática requer não apenas habilidades matemáticas, mas também compreensão estratégica e 

contextualidade (AAMT, 1998); a necessidade de alfabetização matemática geralmente surge em situações 

inesperadas, tanto na escola quanto na vida (Thornton e Hogan, 2005). 

 

Alfabetização financeira: a alfabetização financeira é a capacidade de tomar decisões financeiras informadas 

com uma consciência clara dos efeitos a longo prazo que criamos para nosso próprio bem-estar e para o público 
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em geral. A pessoa financeiramente competente usa instrumentos financeiros com sabedoria e gere as suas 

finanças pessoais de maneira eficaz. 

Além disso, em uma situação de informação limitada, uma pessoa financeiramente competente pode 

determinar isso, examinar e encontrar as informações de que precisa, e somente então tomar uma decisão. Por 

último, mas não menos importante, a pessoa financeiramente alfabetizada é capaz de realizar seu papel na 

sociedade do ponto de vista económico - como o seu consumo ou economia afecta a condição económica do 

país. 

Níveis de conhecimento sobre habilidades financeiras: 

NÍVEL 1 - A pessoa pode reconhecer os documentos financeiros que encontramos em nossa vida diária 

(pagamentos em dinheiro, pagamentos de transações eletrónicas, comprovativo de pagamento com 

informações sobre pagamento mensal, formulários de solicitação de empréstimo, cartão de débito ou crédito, 

etc.) e usar as informações para os principais eventos financeiros, transações. 

NÍVEL 2 - Os formandos começam a colocar em prática o conhecimento que têm sobre os produtos e serviços 

financeiros mais comuns e usados. Eles podem usar as informações para tomar decisões financeiras em 

situações que lhes são familiares. Pode ler um orçamento simples e interpretar os elementos dos documentos 

financeiros da vida cotidiana. Pode usar operações aritméticas simples para responder a perguntas financeiras. 

Demonstrar entendimento da relação entre diferentes termos financeiros como valor utilizado e dívida 

incorrida. 

NÍVEL 3 - Os formandos podem colocar em prática sua compreensão dos conceitos, condições e produtos 

financeiros mais comuns que estão próximos deles. Mostrar entendimento das consequências das decisões 

financeiras tomadas e pode analisar documentos financeiros. Use operações aritméticas básicas, incluindo o 

cálculo de percentagens. 

NÍVEL 4 - Os formadores podem aplicar sua compreensão dos conceitos e termos financeiros menos comuns em 

situações que ele ou ela encontrará no futuro, como gerenciar uma conta bancária e aumentar o interesse em 

produtos de poupança. Ele pode avaliar e processar informações de vários documentos financeiros, como 

extratos bancários, e explicar como funcionam diferentes produtos financeiros menos comuns. Ele pode tomar 

decisões financeiras levando em consideração as consequências a longo prazo, como custos comuns e alterações 

no custo do crédito, se diferidas por um longo período, e pode resolver problemas financeiros em novos 

contextos financeiros. 

NÍVEL 5 - Os formandos podem colocar em prática sua compreensão de uma ampla gama de termos e conceitos 

financeiros e levar em consideração os efeitos a longo prazo das decisões que toma. Pode analisar uma ampla 

variedade de documentos e informações financeiras e levar em consideração as informações opcionais. Pode 

trabalhar com informações financeiras com precisão e descrever os efeitos potenciais de qualquer solução em 

potencial antes dela. 
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➢ Cumprimento de regras 
 

Devido ao aumento das leis, os empreendedores enfrentam crescente conformidade regulatória nos negócios. 

Esses requisitos legais criam obrigações, mas também fornecem certos direitos e proteção. Todas as empresas, 

pequenas ou grandes, são obrigados a cumprir a legislação (aprovada pelo governo), os regulamentos (prescritos 

pelos órgãos reguladores) ou as melhores práticas do setor. 

Legislações de conformidade que governam as empresas: Os requisitos de conformidade variam desde o registo 

de empresas e nomes de empresas, licenciamento, remuneração de trabalhadores, compensação de impostos e 

desemprego e proteção da propriedade intelectual até requisitos específicos do setor, como conformidade com 

órgãos profissionais. Existem vários tipos principais de leis que regem os negócios: Regulamentos de Entidades, 

Proteção de Clientes e Informações, Recursos Humanos, como Relações Trabalhistas e Condições de Emprego, 

Impostos e Segurança, como Imposto de Renda, Propriedade Intelectual, como Direitos Autorais e Patentes, 

Específicos do Setor, como Controles de importação e exportação. 

 

É responsabilidade do proprietário da empresa determinar quais leis e regulamentos se aplicam a seus negócios e 

depois cumpri-las. Não é responsabilidade dos órgãos reguladores informar as empresas sobre a legislação e os 

regulamentos aplicáveis. 

Que legislações se aplicam a um determinado negócio? 

Produtos e serviços: Qual é o problema da empresa? Avaliar o serviço ou a oferta de produtos da empresa e 

determine que legislação específica que se aplica a ela. Por exemplo, se estiver a produzir mercadorias para venda 

aos consumidores, deverá cumprir a Lei de Proteção ao Consumidor; se tiver funcionários, deverá cumprir a Lei da 

Saúde e Segurança Ocupacional.  

 

Design Organizacional: Quais são as atividades diárias?: Determine as funções dos negócios e as estratégias em 

vigor para geri-las. Isso inclui finanças, vendas, marketing, marca, recursos humanos e operações. Cada função está 

associada à legislação. É importante considerar os padrões específicos do setor, como regulamentos de importação 

e exportação, saúde e segurança e requisitos de transformação. Se você estiver a produzir e a vender um produto, 

considere vários requisitos de embalagem e rotulagem que são determinados pelos padrões da indústria. 

 

Operações: Como você executa suas atividades?: Considere operações, sistemas e procedimentos. Examine os 

processos de entrada, saída e produção. Os padrões da indústria e certos atos serão aplicados e criarão requisitos 

que precisam ser cumpridos. Entradas como matérias-primas podem exigir controlo de importação; a produção 

pode incluir leis trabalhistas ou controles de informações; e a distribuição pode exigir controles de exportação ou 

legislação de proteção ao consumidor. 

 

Gestão de partes interessadas: Quem são os participantes?: Considere os vários atores envolvidos em todos os 
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aspectos do negócio, desde clientes e acionistas até funcionários. Certifique-se de incluir os órgãos governamentais 

e o Departamento do Trabalho em consideração. 

 

Uniformize informações: estabeleça um universo simples de conformidade: prepare uma estrutura simples e uma 

lista de verificação das leis, regulamentos e práticas recomendadas do setor. Liste diretrizes e políticas básicas sobre 

como adaptar os negócios, atualize a estrutura pelo menos anualmente. Independentemente do tamanho dos 

negócios, é fundamental a conformidade com a legislação, regulamentos e melhores práticas do setor. 

 

Trabalhador por conta própria: começar a trabalhar por conta própria, será classificado como um único 

profissional.  

Manter um negócio: é provavelmente autónomo: administrar o negócio por conta própria é assumir a 

responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso, ter vários clientes ao mesmo tempo, decidir como, onde e 

quando faz o trabalho, trabalhar com outras pessoas pagar-lhes um ordenado, informá-lo sobre os principais 

objetivos dar-lhe o devido equipamento para o trabalho a desempenhar, vender bens ou serviços para obter 

lucro.  

Único comerciante: Se for o único comerciante, administrar o seu próprio negócio como indivíduo e é 

autônomo. Pode manter todos os lucros da sua empresa depois de pagar impostos sobre eles. Se é pessoalmente 

responsável por quaisquer perdas causadas pela sua empresa. Também deve seguir certas regras sobre como 

administrar e nomear os seus negócios.  

Como se registar: Precisa de se estabelecer como um único operador de alguma das seguintes situações: Se 

ganhou mais do que uma certa quantia em dinheiro por conta própria, precisa de mostrar que é trabalhador por 

conta propria.   

As suas responsabilidades: deve: manter registos das vendas e despesas de sua empresa, pagar impostos de 

renda sobre os seus lucros e seguros. Alguns países têm finanças para ajudar no orçamento para isso. Precisa 

solicitar o número do seguro para configurar um negócio. Deve registrar-se para pagar o IVA se o seu volume de 

negócios exceder uma certa quantia. Pode registar-se voluntariamente se for adequado ao seu negócio.  

Métodos de contabilidade: precisar escolher um método de contabilidade. Muitas empresas usam a 

contabilidade tradicional em que precisa de receitas e despesas na data em que faturou ou foi cobrada. 

Contabilidade baseada em caixa - a maioria das pequenas empresas com uma renda de certa quantia ou menos 

pode usar os relatórios de base caixa. Com esse método, regista apenas receitas ou despesas quando recebe 

dinheiro ou paga uma fatura. Isso significa que não precisará pagar o Imposto de Renda sobre o dinheiro que 

ainda não recebeu.  

Fazer registos: fazer e guardar os registos das receitas e despesas da sua empresa para as declarações, impostos. 
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fazer todos os registos necessários para as finanças e contabilidade da empresa estar em dia. 

Necessário guardar os registos: Para que consiga: calcular o lucro ou prejuízo para sua declaração de imposto, 

mostrá-los às finanças, se solicitado. Deve garantir que seus registos sejam guardados.  

Colocar em pastas de arquivo: deve incluir todos os recibos de mercadorias de comprar, extratos bancários, 

recibos de cheques, faturas de vendas, até rolos e boletins bancários. Na contabilidade tradicional, bem como 

os registos, também precisará manter mais registros para que sua declaração de impostos inclua: o que deve, 

mas ainda não recebeu, o que se comprometeu a gastar, mas ainda não efetuou o pagamento, por exemplo,  

recebeu uma fatura, mas ainda não pagou, o valor do material e do trabalho realizado do ano e dos saldos 

bancários, em quanto investiu os negócios do ano, quanto dinheiro gastou para o seu próprio uso. Últimos 

requisitos da UE, Emprego e trabalho independente (abrangidos pela Diretiva 2000/78 / CE).  

➢ Exercícios 

➢  No 1: Racíocinio matemático 

❖ Objetivo: Desenvolver competências para tomar decisões financeiras acertadas  

❖ Competência a desenvolver: raciocínio matemático 

❖ Materiais didáticos: lápis 

❖ Desenvolvimento do exercício: Divida os alunos em equipas. Conte a história do Ivan: “Numa loja 

de desportos, Ivan quer comprar um novo skate. Feito à sua escolha, ele vai à caixa para pagar em 

dinheiro. Lá, está um especialista em empréstimos ao consumidor que o cumprimenta e lhe oferece 

a oportunidade de pagar em prestações o seu skate. Dessa forma, o especialista diz-lhe que ele 

poderá gastar parte do dinheiro que já economizou numa outra necessidade e gradualmente pagar 

o skate. Para enfatizar a lucratividade do negócio, o especialista enfatiza: “Senhor, o interesse nesse 

empréstimo é de 0%. Reflita quanto mais pode comprar com o dinheiro que economizará se 

comprar o skate num dia de pagamento”. 

❖ Peça a cada grupo que discuta e responda às perguntas: "Ivan aceita o acordo? Como ele pode saber 

se ele realmente economizará dinheiro? Se ele achar que o especialista está fornecendo 

informações falsas, o que ele pode fazer para impedir isso?  

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): sessão em grupo 

❖ Questionário/Avaliação: Cada grupo apresenta a solução e as razões para isso. O formador resume 

o exercício apresentando aos participantes como é o processo de economizar dinheiro e as 

condições financeiras neste caso. 

❖ Duração: 30 min 
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➢ Exercício No 2: cumprimento de regras 

❖ Objetivo: desenvolvimento das competências para identificar requisitos básicos 

❖ Competência a desenvolver: cumprimento de regras 

❖ Materiais didáticos: lápis 

❖ Desenvolvimento do exercício: Divida os seus alunos em equipas. Dentro de 15 minutos, cada 

equipa terá de identificar as maiores necessidades que vê numa comunidade (escola, bairro, rua 

etc.). Use o método World Café para que cada equipa possa identificar e votar qual é a necessidade 

mais importante na qual as outras equipas precisam se concentrar. Assim, a necessidade que obteve 

mais votos em cada equipa torna-se um problema que as equipas têm a tarefa de resolver durante 

a formação. Designe cada equipa para apresentar uma solução do problema e desenvolver idéias 

para negócios específicos. Peça-lhes que anotem as regras e requisitos básicos que devem ser 

seguidos neste negócio. Prepare uma estrutura simples e uma lista das leis e regulamentos 

aplicáveis. 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): Sessão em grupo 

❖ Questionário / Avaliação: Cada grupo apresenta a solução e a estrutura. O formador resume o 

exercício e apresenta aos participantes qual é o processo e seguir as regras e quando é útil para nós 

no trabalho independente. 

❖ Duração: 45 min 
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Módulo II: Competências  

Objetivos 

O desenvolvimento de carreira é um processo que envolve a interação de vários fatores, incluindo o tipo de 

deficiência, competências, educação, família, estado socioeconômico, identidade étnica, cultura, gênero, auto-

eficácia, personalidade no trabalho, interesses e satisfação no trabalho (Enright, Conyers & Szymanski, 1996) 

Uma competência é a capacidade aprendida de realizar resultados pré-determinados com freqüência com o 

gasto mínimo de tempo, energia ou ambos. Em outras palavras, as habilidades que se possui. As competências 

empresariais geralmente podem ser divididas em habilidades gerais e específicas do domínio. Por exemplo, no 

domínio do trabalho, iniciativa, trabalho em equipa, perseverança, autoconfiança, criatividade, 

responsabilidade social. 

O empreendedorismo é um fenômeno multinível que muitas disciplinas, como psicologia, sociologia e 

particularmente economia, exploraram sob vários ângulos diferentes. Propomos definir o empreendedorismo 

de acordo com a classificação GEM (Global Entrepreneurship Monitoring, Bosma, Jones, Autio & Levie, 2007). O 

GEM descreve o empreendedorismo em um contexto mais amplo e o entende como um processo que começa 

no início das atividades de concepção e planeamento de negócios, na primeira etapa. Na segunda etapa, o 

processo de empreendedorismo prossegue com o nascimento da empresa e continua se desenvolvendo com a 

gestão contínua dos negócios estabelecidos na última etapa.  

As motivações para um caminho de vida empresarial resultam de fatores pré existentes num determinado 

ambiente e contexto de vida. Nesse contexto, os investigadores distinguem entre empreendedorismo de 

oportunidade e necessidade. O empreendedorismo necessário resulta de uma motivação causada por fatores 

negativos, como frustração ou insatisfação com o emprego atual e/ou estilo de vida. Pelo contrário, fatores 

positivos como percepção de oportunidades de negócios, socialização ou formação empresarial são 

considerados fatores de atração positivos que levam a oportunidades de empreendedorismo. As pessoas que 

são atraídas para o empreendedorismo podem fazê-lo por causa de um desejo de independência e aumento de 

salário, ou porque reconhecem uma boa oportunidade para implementar sua ideia de negócio. 

Devido à sua linguagem expressiva limitada ou ausente, indivíduos com deficienência intelectual grave e/ou 

precisam de aprender comportamentos pré-lingüísticos para se comunicar (Sigafoos et al., No prelo a). As suas 

formas pré-linguísticas podem consistir em gestos informais, vocalizações indiferenciadas, contato visual, 

expressões faciais, alcançar e liderar e outros movimentos corporais. 

O sucesso na vida pode ser determinado pelas competências sociais. Muitas vezes tomamos essas competências 

como garantidas. Às vezes, nem temos consciência dessas competências. É mais fácil identificar a ausência 

dessas competências do que detectar a presença delas. Essas competências são geralmente aprendidas pela 

observação. Muitas pessoas com deficiência intelectual, têm competências sociais subdesenvolvidas. Isso ocorre 

porque o desenvolvimento de competências sociais depende fortemente de certas competências intelectuais. 
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As competências sociais permitem que as pessoas se expressem bem em qualquer situação social. Isso inclui 

trabalho, escola e relacionamentos interpessoais. Alguns exemplos de boas competências sociais incluem: 

• Compreender e respeitar os padrões de vestuário em diferentes ocasiões sociais; formas aceitáveis de 

interação social para diferentes ocasiões sociais; 

• Saber quando manter contato visual e quando desviar os olhos; 

• Determinar quando o contacto físico é aceitável e que tipo (por exemplo, um aperto de mão versus um 

abraço); 

• Ser capaz de iniciar e interromper educadamente conversas; 

• Ser capaz de fazer pequenas conversas; 

• Compreender como perceber e responder à linguagem corporal não verbal; 

• Compreender as diferenças entre discurso literal e figurativo; 

• Ser capaz de expressar sentimentos e responder aos sentimentos dos outros. 

 

Objetivos empresariais  
 

O termo empreendedorismo refere-se, assim, ao seguinte: O processo de identificação de oportunidades no 

mercado, organizando os recursos necessários para buscá-las e investindo os recursos para explorar as 

oportunidades para obter ganhos a longo prazo. 

Se a equipa de suporte estimular os clientes a fazer as coisas sozinhos, em vez de assumir o controle, isso poderá 

reduzir a dependência, a passividade e o “desamparo aprendido” dos clientes (Sigafoos et al., 2005), 

independentemente de alguém ter uma deficiência intelectual leve ou grave (Ramdoss et al., 2012). 

É importante entender quais competências são mais valorizadas no local de trabalho. Apoiar o desenvolvimento 

dessas competências desejadas e é vital para preparar os alunos para um emprego integrado sustentado e de 

longo prazo. 

 

Em geral, os profissionais descrevem o candidato ideal como aquele que está bem preparado para a entrevista, 

tem uma atitude positiva e exibe fortes capacidades de comunicação. Os entrevistados geralmente enfatizaram 

o valor das competências sociais e explicaram que, embora a experiência de trabalho anterior seja valorizada, 

nem sempre é necessário para cargos de nível inicial. Para aqueles sem um registo comprovado de experiência 

profissional, exibir fortes competências sociais é especialmente importante porque eles podem prever um 

candidato a emprego bem-sucedido. Reconhecendo a importância das competências sociais, Robles (2012) 

pesquisou executivos de negócios para exibir fortes competências sociais são especialmente importantes porque 

podem prever um candidato a emprego bem-sucedido. Reconhecendo a importância das comptências sociais, 

Robles (2012) investigou pessoas executivas de negócios para identificar quais delas são mais valorizadas pelos 

empregadores ao considerar os possíveis empregados. As dez competências sociais mais frequentemente 
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identificadas incluem: 'integridade, comunicação, cortesia, responsabilidade, habilidades sociais, atitude positiva, 

profissionalismo, flexibilidade, trabalho em equipa e ética no trabalho' (p. 453). 

Os resultados do estudo sugerem que a formação deve incluir uma forte ênfase no desenvolvimento de 

competências sociais, incluindo: atitude, confiabilidade, resistência, flexibilidade e comunicação. Embora a 

aquisição de competências técnicas possa aumentar a empregabilidade de um aluno, a capacidade de um 

indivíduo de manter um emprego pode depender mais de habilidades e habilidades que não são específicas para 

um único emprego. 

Boas competências sociais também exigem competências de gestão comportamental. Por exemplo, os impulsos 

devem ser mantidos sob controle em uma ampla variedade de situações sociais. As competencias de autocuidado 

e higiene devem ser demonstradas. Pessoas com deficiência intelectual geralmente precisam aprender 

explicitamente competências de gestão comportamental. Por exemplo, eles devem aprender a abster-se de falar 

fora de hora. Eles também precisam falar no volume apropriado ao conversar. Quando fornecidas, aprendem a 

seguir regras e convenções sociais. Por exemplo, com a formação adequada, eles sabem que é correto esperar na 

fila para comprar um bilhete.  

 

Competências sociais 
 

Competências sociais são o conjunto de estratégias comportamentais e a capacidade de implementar esses 

comportamentos que ajudam a resolver uma situação social efetivamente; de uma maneira aceitável para o 

indivíduo e para o contexto social em que o indivíduo se encontra. 

 
Eles permitem que sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos sejam expressos adequadamente em 

relação a uma situação específica e, ao mesmo tempo, respeitam a conduta de outras pessoas. Assim, eles 

melhoram os nossos relacionamentos interpessoais, fazem-nos sentir bem, ajudam-nos a conseguir o que 

queremos e impedem que outros interfiram na consecução dos nossos objetivos. 

 

Um empreendedor avalia a situação, as possibilidades, os riscos e os benefícios e depois decide se vale a pena fazer 

algo. Embora toda a gente se depare com situações que envolvem riscos uma vez ou outra, deve-se observar que 

o sucesso de um empreendedor depende da sua capacidade de assumir riscos moderados e calculados. Nos 

negócios e na vida, claramente não há como evitar correr riscos. Quando os empreendedores assumem riscos, 

descobrem as suas próprias competências e tornam-se mais capazes de controlar os seus próprios futuros. Os 

empreendedores tornam-se mais seguros de si e têm uma visão mais positiva em relação à assunção de riscos, 

porque confiam nas suas próprias habilidades e aceitam os riscos como desafios, que exigem os seus melhores 

esforços para alcançar metas. 

 

Os empreendedores sentem grande satisfação em realizar tarefas difíceis, mas realistas, aplicando suas próprias 
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habilidades. Portanto, situações de baixo risco e situações de alto risco são evitadas porque a satisfação é 

improvável em qualquer uma das situações. Em suma, o empreendedor gosta de um desafio difícil, mas viável. 

 

Embora assumir riscos seja um estilo de comportamento, assumir riscos calculados é uma competência que pode 

ser aprendida e aprimorada. Os empresários devem avaliar suas necessidades antes de decidir correr um risco. 

 

Porque as competências sociais são importantes? 
 

As competências sociais são um conjunto de comportamentos que nos permitem socializar com os outros de 

maneira satisfatória, portanto são essenciais em qualquer ambiente (com a família, no trabalho, na rua, etc.). A 

execução adequada dessas competênciass é benéfica para aprender a expressar-se e entender os outros, levar em 

conta as necessidades e os interesses de todos, tentar encontrar a solução mais satisfatória para todos quando 

enfrentar um problema ou apoiar. Todos esses comportamentos são essenciais para viver em sociedade. 

Por exemplo: 

 
➢ Children’s Social Behavior Questionnaire (CSBQ) 

➢ Students Career Concerns Inventory (SCCI) 

➢ Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

➢ Escala de Habilidades Sociales (González, 2000). 

➢ Social Skills Rating System (SSRS; Gresham and Elliott 1990). 

➢ Social Responsiveness Scale (SRS; Constantino 2005) 

➢ Test of Young Adult Social Skills Knowledge (TYASSK; adapted from Laugeson and Frankel 2010). 

 

 
▪ Resolução de conflitos 

Qualquer conflito é um choque, uma contradição, um conflito de interesses e opiniões, um argumento e um 

aborrecimento. Um conflito é uma colisão ou uma presença de dois motivos, desejos, buscas ou opiniões 

contraditórios ou mutuamente excludentes. Um conflito é uma luta entre pelo menos duas partes 

interdependentes que são capazes de perceber a contradição em seus objetivos, a falta de lucros mútuos e os 

dois lados acreditam que o outro lado constitui um obstáculo para alcançar seu objetivo.  

Os conflitos podem constituir:  

➢ Indicação de saúde  

➢ Estímulo ao desenvolvimento e propulsor do dinamismo 

➢ um meio de construir e formar a propria personalidade  
➢ um elemento que facilita o processo de resolução de dificuldades   

 

As cinco leis assertivas de Herbert Fensterheim (1976) 
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➢ Tem o direito de fazer o que deseja, desde que suas ações não machuquem ninguém. 

➢ Tem o direito à sua dignidade por meio de comportamento assertivo, mesmo que isso magoe alguém, 

desde que as suas intenções sejam assertivas, não agressivas. 

➢ Tem o direito de apresentar suas solicitações a outras pessoas, desde que seu destinatário possa dizer 

não. 

➢ Existem situações entre pessoas em que nada é claro e óbvio. No entanto, tem sempre o direito de discutir 

e explicar um problema ao seu interlocutor. 

➢ Tem o direito de fazer uso de seus direitos. Ser assertivo não é apenas ser capaz de dizer não, mas muito 

mais do que isso. 

Estratégias para resolução de conflitos:  

➢ “vencer - perder”: uma pessoa impõe as suas opiniões sobre outras, a parte perdida fica insatisfeita e tem 

uma sensação de derrota; 

➢ "Perder - perder": os dois lados de um conflito discutem e lutam com tanta força que ambos perdem no 

processo; 

➢ “Ganhar-ganhar”: coordenamos nossos esforços para encontrar soluções aceitáveis para ambos os lados, 

resultando em benefício de ambos. 

 

Modelo de 5 estapas de resolução em conflitos  

➢ Preparar a conversa  

❖ Definição do problema  

❖ Estabelecimento da conversa 

❖ Restrição de conflitos 

➢ Saber escutar  

❖ Saber ouvir  

❖ Determinar um problema  

➢ Determinar os interesses  

❖ Determinar e nomear interesses de todos os lados 

❖ Sumariar conflito de interesses  

❖ Determinar o problema, resolvê-lo e explicá lo  

➢ Procurar soluções  

❖ Criar uma lista de possíveis soluções  

➢ Plano 

❖ O que é necessário fazer para encontrar soluções  
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❖ Obrigações de ambos os lados 

 
▪ Espírito empreendedor 

O espírito empreendedor é uma mentalidade. É uma atitude e uma abordagem ao pensamento que busca 

ativamente a mudança, em vez de esperar para se adaptar à mudança. É uma mentalidade que abrange 

questionamentos críticos, inovação, serviço e melhoria contínua. 

 

As principais características dessa mentalidade são: 

Paixão: Depois de escolher sua área de negócios, deve colocar toda a sua paixão, esforços e competencias para o 

conseguir obter.  

Melhoria constante. É necessário estar sempre a questioner se há outras maneiras de se fazer melhor.  

Otimista. Pensamento positivo e foco nas áreas a melhorar 

 Assumir os riscos calculados. A paixão deve ser conduzida com cuidado. 

Ação. Aprender a fazer é a melhor maneira de desenvolver os negócios e a agilidade com que se executa as 

tarefas. 

▪ Gerir o stress 

Definição de stress:  Num contexto médico ou biológico, o stresse é um fator físico, mental ou emocional que 

causa tensão corporal ou mental. O stress pode ser externo (do ambiente, psicológico ou social) ou interno 

(doença ou procedimento médico). O stress pode iniciar a resposta "lutar ou fugir", uma reação complexa dos 

sistemas neurológicos e endocrinológicos. 

O ponto crucial é manter o stresse sob controle e ser capaz de transformá-lo em energia suficiente para ativar 

a nós mesmos e atingir nossos objetivos. 

 

Temos de praticar algumas estratégias relacionadas com gerir o stress, porque, se não o fizermos, podemos perder 

a paciência e até arriscar nossas vidas. 

Alguns problemas relacionados com o saber gerir o stress são: 

Identifique o stressor e tente evitá-lo. 

Altere a situação: Ação para modificar o ambiente não saudável. 

Adapte-se ao factor stressor. 

Aceite as coisas que não consegue mudar 

Reserve tempo para se divertir e relaxar. 

Estilo de vida saudável. 

 

▪ Tolerância à frustação  
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Tolerância à frustação é definida como uma competência pessoal de resistir à frustração sem desenvolver 

modos inadequados de resposta, como "desmoronar" emocionalmente. 

Basicamente, é aprender a gerir a emoção relacionada entre o que queremos e o que temos. O resultado 

desse processo de avaliação dar-nos-á uma resposta de uma maneira particular. 

Existem alguns aspectos que podemos treinar para garantir que nossa resposta seja adequada: 

Reconheça as suas próprias escolhas. Seja realista sobre as suas competências.  

▪ Exercícios 

 
➢ Exercício No 1: interação entre as competências  

 

❖ Objetivo: As competências de interação manifestam-se no impacto dos comunicadores entre si; é 

importante gerir o próprio comportamento as próprias competências e controlar a interação dos 

outros consigo próprio 

❖ Competência a desenvolver: capacidade de resistir ao efeito negativo 

❖ Ferramentas da atividade- Role Play, discussão, brainstorms, jogos  

❖ Desenvolvimento do exercício: Considerando os dados da entrevista, em relação às situações 

irritantes, críticas e comentários, K. costuma reagir com reações de oposição (responder, às vezes 

com agressão) ou rir, o que é inadequado para a situação: [Uma vez K. ouviu uma conversa com 

outro professor sobre o seu comportamento inadequado e começou a chorar, esfregar os olhos, e 

murmurar.  

Exemplo 

“Bem, continuarei a não escutar” e começou a bater no rosto (KM) / eu disse ao supervisor de classe que 

ela não me ouvia, então ela resmungou muito e chamou-me de denunciante, não tomou o pequeno 

almoço, chutou a porta e não pôde ser controlada (KA) / Durante uma tarefa, K. brigou com um 

rapaz, então bateu com a porta e foi para o seu grupo (KA)] 

3. Quando criticada, ela age de maneira inadequada e ri: [Mãe ao ver K. bater na galinha pergunta por 

que razão ela se comporta assim. K. responde que ela não está a acertar, ela só queria tentar. Mãe 

castiga-a. K. começa a rir alto.] 

Aparentemente, a rapariga é incapaz de gerir interações quando está a ser ridicularizada. [Uma das 

meninas disse que K. não poderia ser professora, porque ela não sabe contar. Então, K. ficou com 

raiva e fugiu do recreio, sentou-se num banco e, tristemente, observou as meninas (K.A.) / Pegou 

num pano e foi limpar o pó. Mas quando ela entrou no quarto dos meninos, eles começaram a gozar 

co ela. Ela atirou com o pano e gritou que não ia limpar mais (K.A.)]. A ansiedade ou a evitação de 

contatos com estranhos manifestam-se (Leffert, Siperstein & Millikan, 2000; Ronen, 2005 
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❖ Exercício prático  Role Play 

❖ Quem? Sessão individual ou em grupo: Grupo 

❖ Questionário/Avaliação: não aplicável 

❖ Duração: 30 min 

 

 
➢ Exercício No 2: Competências verbais e comunicação. As competências de comunicação são 

primeiramente associadas às competências para iniciar e manter contato verbal e não verbal 

❖ Objetivo: Ensinar os participantes a usar o diálogo interno positivo para direcionar os seus 

pensamentos e comportamentos 

❖ Competencia a desenvolver: controlo emocional 

❖ Desenvolvimento do exercício: Perguntar ao grupo, “o que é discurso interno?” peça que cada 

um pense nas duas palavras separadamente – discurso- e- interno-.  

❖ Exemplo prático:  informar os formandos: discurso interno é o que se diz a si mesmo a cada minuto 

do dia. Provavelmente nunca pensaram sobre isso, mas estão constantemente a dizer a si mesmo 

coisas que afetam os pensamentos, o que se diz e faz. Por exemplo, se tem medo, pode dizer para 

si mesmo: "está tudo bem, não há com o que me preocupar". Pode ajudar a concentrar-se dizendo 

algo como: "tenho de me concentrar no que estou a fazer". 

❖ Pensar positivo, ajuda alcançar sucesso. Pensar de forma negativa não facilita o bem-estar no dia-a 

dia de cada um. Quando cada um reconhece os pensamentos que fazem sentir-se bem, pode fazer 

com que aconteçam com mais frequência. Algumas pessoas escrevem os seus pensamentos 

positivos e lêem-os durante o dia. Outras pessoas apenas tentam repetir os pensamentos positivos 

em diferentes momentos do dia, até que esses pensamentos se tornem um hábito. Cada um de nós 

pode aprender a confortar-se quando as coisas acontecem de forma errada. Cada um pode aprender 

a ser o seu melhor amigo!  

❖ Distribuir folha de atividades. Após a conclusão, solicite aos participantes discutirem como o diálogo 

interno positivo realmente faz as pessoas sentirem-se melhor consigo mesmas. Para cada 

participante, dê um exemplo de discurso interno negativo. 

Em seguida, substitua-o por uma conversa interna positiva: 
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❖ Quem? Sessão individual ou em grupo: individual 

❖ Sumário/Avaliação: feedback da atividade 

❖ Duração: 15 min 

 
 

➢ Exercício No 3: exercício de mindfulness 

 

 

❖ Objetivo: treinar competências sociais em grupo 

❖ Competência a desenvolver competências sociais e em grupo 

❖ Recursos para desenvolver a atividade sala larga e silêncio  

❖ Desenvolvimento do exercício: “Imagine-se sentado dentro de um ovo invisível. Há uma casca de 

ovo invisível, um grande círculo ao seu redor, na frente, atrás, para cima, para baixo e para os lados. 

Feche os olhos e fique muito quieto. Relaxe no silêncio, sem se mexer. Apenas descanse na quietude 

pacífica, imaginando-se completamente à vontade, deixe a sua mente vaguear até onde quiser. ” 

(Toque uma campainha.) “Agora, veja se consegue ouvir o som da campainha até o fim.”
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❖ Exemplo prático: Faça uma pausa até o som parar. Toque a campainha em intervalos de 30 a 60 

segundos, durante um período de 4 a 5 minutos). 

❖ Quem? (Sessão individual ou em grupo?): Sessão em grupo 

❖ Questionário/Avaliação: não aplicável 

❖ Duração: 10 minutos 

 
➢ Exercício No 4: Resolução de conflitos  

❖ Objetivo: Trabalhar resolução de conflitos 

❖ Competência a desenvolver: Resolução conjunta / cooperativa de problemas, capacidade de ouvir 

e comunicar com outras pessoas, aprender a atribuir funções e responsabilidades, integração de 

participantes, capacidade de persuadir outras pessoas ao expor as suas ideias, capacidade de 

procurar um compromisso, assumir a responsabilidade de tomar decisões 

❖ Materiais educacionais: 10 folhas de papel A4 para cada grupo (os grupos devem ser de 4 a 6 

pessoas), 1 ovo num saco plástico para cada grupo, um relógio, cadeira estável, para a avaliação: 

duas bolas de ténis de mesa de cores diferentes - 5 conjuntos para cada participante, dois 

recipientes transparentes (por exemplo, jarros grandes). 

❖ Desenvolvimento do exercício: Divida os participantes em grupos de 4 a 6 pessoas. Descreva e 

explique o objetivo do exercício. A tarefa é produzir uma estrutura de papel que impeça que o ovo 

se quebre ao cair de uma certa altura (qualquer estrutura funcionará enquanto o papel fornecido 

for usado). Explique que cada membro do grupo deve dar a sua contribuição para a fase de 

planeamento e que o desenvolvimento da estrutura não pode ser iniciado sem o acordo e a decisão 

de todos os membros do grupo. Em seguida, cada grupo recebe 10 folhas de papel A4 e um ovo. O 

desenvolvimento da estrutura do papel não deve exceder 20 minutos, incluindo o processo de 

tomada de decisão. Após produzida a estrutura, o representante do grupo (selecionado pelo próprio 

grupo) coloca-se em cima de uma cadeira e deixa cair o ovo no saco plástico sobre a estrutura de 

papel no chão. O resultado é considerado um sucesso se o ovo não se partir. Todo o grupo tem 

apenas uma hipótese de fazer o teste. A tarefa é considerada concluída com êxito quando o 

formador verifica que realmente o ovo não partiu.  

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): exercício em grupo 

❖ Sumário/Avaliação: Cada participante recebe uma bola de ténis (pode ser qualquer coisa como 

pedras coloridas ou outros objetos), uma amarela para respostas "sim" e branca para respostas 

"não". 

❖ O instrutor faz perguntas, os participantes respondem e colocam as respectivas bolas de ténis 

ou pedras coloridas num dos dois potes de vidro: 
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1. Conversei com os colegas durante a execução da tarefa? 

2. Senti-me envolvido no trabalho em equipa? 

3. Sinto que a minha opinião foi tida em conta durante o processo de trabalho de decisão? 

4. Senti-me confortável a trabalhar em equipa? 

5. Preferia trabalhar sozinho a trabalhar em grupo? 

 

O formador resume as respostas dadas para as perguntas específicas e discute a tarefa e o 

processo de comunicação com o grupo. Desde que haja tempo suficiente, peça aos participantes 

que pensem que resultados poderiam ter obtido se tivessem trabalhado sozinhos. 

❖ Duração: 40 minutos 

 
 

➢ Exercício No 5: A minha paixão, o meu 
negócio. 

❖ Objetivo: Trabalhar o espírito empreendedor 

❖ Competência desenvolvida: espírito empreendedor 

❖ Desenvolvimento do exercício: Cada participante tem de escolher a sua inspiração, o seu negócio 
desejado. Apenas um por cada participante. Podem criar uma lista curta, mas no final precisam 
escolher apenas um. 
 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo):  Trabalho individual. 

❖ Duração: 30 min. 

 
 
 

➢ Exercício No 6: As coisas que eu não consigo mudar. 

❖ Objetivo: O objetivo é perceber quais os aspectos de vida e do ambiente que somos capazes de 

modificar ou controlar. 

❖ Competência a desenvolver: gerir o stress 

❖ Desenvolvimento do exercício: Faça dois círculos e escreva aspectos que pensa que podemos 

controlar e que não podemos controlar.  

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): trabalho em grupo 

❖ Duração: 30 min 
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➢ Exercício No 7: Tolerância à frustração  

❖ Objetivo: melhorar a tolerância 

❖ Competência a desenvolver: tolerância ao stress 

❖ Desenvolvimento do exercício: é necessário fazer uma lista de situações quotidianas que o 

incomodam (conduzir na hora de trânsito, esperar num serviço etc.) e gradualmente passar por 

essas situações, para que consiga aumentar a tolerância de cada um. Como está a ser enfrentar 

essas situações? Sente-se frustrado? Sente-se desamparado? Nesse caso, pode colocar em prática 

atitudes para eliminar esse sentimento negativo associado. Por exemplo, “fico frustrado em 

participar em reuniões porque me fazem sentir ineficiente. Descobri, se eu agendar essas reuniões 

para durarem trinta minutos (tempo suficiente para atualizações rápidas das tarefas), não fico tão 

ansioso com o desperdício de tempo. 

❖ Quem? (sessão em grupo ou individual): trabalho individual  

❖ Duração: 30 minutos 
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Módulo III: conhecimento acerca do trabalho por conta própria 

Objectivos 
 

“Conhecimento acerca do trabalho por conta própria” refere-se a todo o conteúdo relacionado ao 

estado de trabalhar para si próprio: gerar idéias de negócios, ferramentas que facilitem a preparação 

do plano de negócios, recursos existentes na comunidade que facilitarão o início dos negócios e 

formas legais apropriadas. Esse tipo de conhecimento é importante para entender as etapas 

necessárias para definir um plano de negócios. Ao fornecer essas informações, o coach de trabalho 

deve comunicar os prós e contras do trabalho autónomo. 

Por um lado, permite que os indivíduos descubram a liberdade e a flexibilidade decorrentes da 

operação de seus próprios negócios, reduzindo a necessidade de transporte e criando um ambiente 

de trabalho acessível. Por outro lado, traz riscos e uma grande responsabilidade relacionada aos 

desafios que resultam do trabalho independente, ou seja: insegurança financeira, isolamento social, 

stress e muitas horas de trabalho. 

 

Os principais objetivos deste módulo são:  

 

➢ Promover a capacidade de negócios num grupo de pessoas com deficiência através de um 

processo criativo direcionado a idéias para oportunidades de negócios que poderiam ser 

exploradas em colaboração; 

➢ Fornecer as ferramentas para entender o que é necessário para gerar um plano de negócios. 

 
Definições 

 
 

➢ Empresários são pessoas que têm a capacidade de detectar e avaliar oportunidades de negócios, a fim de 

alcançar o sucesso; 

➢ Um negócio que envolve riscos pode ser iniciado por diferentes razões, dependendo da personalidade e 

aspirações do empreendedor;  

➢ Tornar-se empreendedor envolve correr riscos e é aconselhável conhecê-los o máximo possível; 

➢ A preparação para o empreendedorismo deve ser feita com uma atitude positiva, mas realista, pesando 

vantagens e desvantagens;   

➢ Uma condição inicial para uma pessoa que tenta decidir se deve ou não tornar se um empreendedor é 

avaliar seu potencial empreendedor;



 

 

 

Conteúdo 
 

▪ Gerar ideias de negócio 

 

Criatividade não é o único fator que afeta uma boa ideia de negócio. Depende também do interesse e do potencial 

do grupo. É por isso que as atividades desenvolvidas tentam abordar todos esses fatores, estimulando o valor 

agregado da diversidade de grupos. 

 

Como gerar uma ideia de negócio: 

Ter ideias de negócio não é fácil. Apresentam-se algumas sugestões sobre como pode iniciar um negócio: 

➢ Faça um estudo de mercado numa área onde há procura, mas nao há fornecedores;  

➢ Leia a comunicação social com cuidado, os anúncios podem proporcionar ótimas ideias;  

➢ Procurar revistas de negócios com informações gerais ou técnicas relacionadas com determinados campos  

➢ Converse com pessoas em seu redor que tenham experiência na área do empreendedorismo;  

➢ Troque ideias entre amigos;  

Avaliar uma ideia de negócio: 

 Deve ter em consideração que os negócios são arriscados e vulneráveis na fase inicial. Verificou-se que cerca 

de 85% das novas empresas falham nos primeiros anos. 

Quando faz uma avaliação inicial da ideia do negócio, deve ter em consideração o futuro. A ideia deve ser 

alcançável, de acordo com as exigências do mercado e o potencial que dispõe.  

Quais os produtos e serviços que pode desenvolver: 

Para o desenvolvimento de produtos e serviços, deve definir claramente a área de atividade e levar em 

consideração os seguintes aspetos: 

➢ Uma descrição detalhada do produto ou serviço; 

➢ As características específicas que geram o caráter exclusivo do produto ou serviço; 

➢ Se o produto ou serviço estiver em conformidade com a legislação em vigor  

➢ Deve haver compatibilidade entre o produto/serviço e a procura no mercado.  

 

Para oferecer produtos ou serviços, deve decidir o volume e o tipo de operações a serem realizadas. Se possuir 

uma atividade de produção, serviço ou comercial, deve fazer uma descrição do processo, operações, 

procedimentos e padrões específicos para esta atividade. 

Os recursos necessários para desenvolver um negócio: 

O próximo passo na avaliação da ideia de negócio está relacionado a avaliação dos recursos necessários e 

disponíveis. Mas quais são os recursos envolvidos na criação de um negócio? O conjunto completo inclui: 



 

 

Competências técnicas pessoais 

➢ Financiamento 

➢ Equipamento 

➢ Conhecimento  

➢ Marketing 

➢ Recursos humanos 

➢ Gestão 

O principal papel de um empreendedor é identificar criativamente os recursos. Os recursos também podem ser 

obtidos de forma limitada de outras pessoas / empresas que os possuem. A credibilidade é, portanto, muito 

importante, ao empreendedor que assume riscos com os fornecedores dos quais aluga ou empresta recursos com 

base em acordos contratuais.  

 
▪ Como encontrar um empreendedor 

Um dos fatores que faz a diferença entre um empresário bem-sucedido e um empresário médio é a maneira de 

pensar. Um empreendedor de sucesso entende que o mundo está cheio de grandes oportunidades e idéias. Um 

empreendedor de sucesso entende que o fracasso é um passo em direção a um sucesso ainda maior, e não apenas 

um obstáculo que se deve superar. 

Um bom empreendedor deve saber como desenvolver idéias criativas. A criatividade está presente em todo sucesso 

rentável. Um bom empreendedor deve saber tomar as decisões corretas rapidamente. Portanto, se estiver bem 

preparado pode dar o seu melhor.  

▪ Como escolher um parceiro 

O parceiro não é necessariamente uma pessoa próxima. Existem vários tipos de relacionamentos: 

➢ Um amigo com quem deseja partilhar as fragilidades e os sucessos 

➢ Um especialista para garantir profissionalismo nos negócios 

➢ Um investidor  

➢ Uma empresa que detém o recurso importante para o seu negócio 

 
 

▪ Prepare e defina um plano de trabalho  

Um plano de negócios é um documento formal por escrito que contém metas de negócios, os métodos sobre 

como essas metas podem ser atingidas e o prazo dentro do qual essas metas precisam ser atingidas. Também 

descreve a natureza do negócio, informações básicas sobre a organização, projeções financeiras da organização 

e as estratégias que pretende implementar para atingir as metas estabelecidas. 

Na íntegra, este documento serve como um roteiro que fornece orientação aos negócios. Valores, recursos e 

clientes são alguns dos elementos que devem ser considerados ao criar um plano de negócios e pode resultar 

numa tarefa difícil e confusa.  

A atividade explorará o potencial do "Business Model Canvas" ou "Quadro de modelo de negócios" no 



 

 

desenvolvimento de um plano de negócios, por isso foi tornado acessível a pessoas com deficiência, simplificando 

o conteúdo e tornando-o visualmente atraente ("Accessible Business Model Canvas"). 

▪ Recursos existentes na comunidade  

Um bom ponto de partida é analisar a situação existente na comunidade de cada um, onde iniciará o negócio social. 

▪ Planeamento da implementação de negócio 

As fases antes de iniciar o próprio negócio: Existem muitas pessoas que têm idéias de negócios extraordinárias, 

mas é extremamente difícil para elas decidir por onde começar. Se eles não seguirem as etapas adequadas, os 

negócios acabam por ser um fracasso. Muitas pessoas pensam que com apenas algumas informações sobre 

comércio conseguirão um grande negócio. Outros pensam que, de facto, os clientes são poucos e 

desinteressados quando se trata de um negócio inovador.  

O primeiro passo para iniciar um novo negócio é criar um plano comercial sólido. Este plano será o que 

impulsionará os negócios e, é claro, incluirá todos os procedimentos que deve seguir, passo a passo. 

Encontre o modelo de negócios certo para si. Em que gostaria de trabalhar? 

Depois de tomar a decisão sobre o tipo de negócio que deseja iniciar. É importante procurar um negócio à sua 

escolha, leia e estude todas as informações disponíveis. Além disso, participe em seminários e programas de 

formação, entre em contato com os líderes em campo para encontrar dicas e técnicas que o possam ajudar no 

futuro. 

Identifique o mercado lucrativo. A melhor maneira de encontrar um mercado lucrativo para o seu negócio on-

line é identificar um grupo de pessoas que pesquisam na Internet soluções para seus problemas. Para começar, 

deve identificar o mercado lucrativo e determinar os produtos que oferece aos seus clientes. Estude 

principalmente a procura e a oferta no mercado. Se a procura for maior que a oferta, indica que estará no 

caminho certo. 

A parte vital de iniciar um negócio é obter aprovações e licenças. Isso dependerá do tipo de empresa que vai 

escolher e deve ser uma das prioridades se quiser uma empresa legal. 

▪ Formas jurídicas mais apropriadas: Tipos de negócio na Roménia  

❖ Empresa: De acordo com a lei número 31/1990, referente a empresas comerciais, assume uma das 

seguintes formas:  

❖ Empresa com nome coletivo (CCN): A empresa é constituída pela associação, com base na confiança 

total, de duas ou mais pessoas que partilhem determinados bens para realizar uma atividade 

comercial, a fim de partilhar os benefícios e nos quais os parceiros respondem de forma ilimitada e 

conjunta pelas obrigações da empresa.  

❖ Parcerias limitadas (SLP):   é a empresa  estabelecida com base na confiança total de uma ou mais 

pessoas, denominada por parceria , que garante  a gestão da empresa e é responsável por 

obrigações sociais, conjunta e ilimitada, com uma ou mais pessoas, chamadas de parceiros, que não 



 

 

participam da administração da empresa e são responsáveis pelas obrigações sociais, apenas dentro 

do limite, da sua contribuição para o capital da empresa.  

 

❖ Sociedade Anónima (SA): É aquela sociedade constituída pela associação de várias pessoas 

nomeadas acionistas, que contribuem para a formação do capital social por meio de ações 

participativas de igual valor, representadas por títulos de crédito em circulação, denominadas ações, 

para fins de compartilhar os benefícios e responsáveis pelas obrigações sociais, dentro do limite da 

sua contribuição incorporada nas ações. 

❖ The joint stock company (SCA): O capital social é dividido em ações e as obrigações sociais são 

garantidas com o patrimônio social e com a responsabilidade solidária dos sócios limitados; eles são 

obrigados apenas a pagar as suas ações. 

❖ Limited liability company (SRL): É a empresa que é constituída por uma, duas ou mais pessoas que 

agrupam determinados bens para realizar uma atividade comercial, a fim de obter e compartilhar 

os benefícios e que são responsáveis pelas obrigações da empresa dentro do limite da contribuição. 

❖ Sociedade Cooperativa: De acordo com a Lei no. 1/2005, conforme alterada, é uma associação 

autônoma de pessoas físicas e / ou jurídicas, conforme o caso, estabelecida com base no consentimento 

livre e expresso por elas, a fim de promover os interesses econômicos, sociais e culturais de membros 

cooperantes, sendo de propriedade e controle conjunto. democrática por seus membros, de acordo 

com os princípios cooperativos. O capital social da empresa cooperativa é variável e não pode ser 

inferior a “500 lei”. O número mínimo de membros cooperantes de uma empresa cooperativa é 

estabelecido por estatuto, mas não é inferior a 5. As empresas cooperativas de 1º grau podem ser 

constituídas de uma das seguintes formas: 

❖ Sociedades Cooperativas  

❖ Sociedades cooperativas de consumidores  

❖ Sociedades Cooperativas de valorização - associações de pessoas singulares constituídas para 

capitalizar os seus próprios produtos ou adquiridos por distribuição direta ou por processamento e 

distribuição direta 

❖ Sociedades Cooperativas Agrícolas  
 

❖ Condução de atividades económicas com uma pessoa autorizada, empresa individual e empresa 

familiar: De acordo com o GEO 44/2008 com as alterações subsequentes, sob o direito à livre iniciativa, 

o direito à livre associação e o direito de estabelecimento, qualquer pessoa singular, cidadão romeno ou 

cidadão de outro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, pode realizar 

atividades económicas no território da Roménia, nas condições previstas em lei; atividades económicas 

podem ser realizadas em todas as áreas, ofícios, ocupações ou profissões em que a lei não proíbe 

expressamente a livre iniciativa. 

O empreendedor é a pessoa natural, que organiza uma empresa económica. 

A empresa económica é considerada a atividade económica realizada de forma organizada, permanente 
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e sistemática, combinando recursos financeiros, força de trabalho, matérias-primas, meios e informações 

logísticos, sob risco do empresário, nos casos e nas condições previstas por lei. 

❖ Tipos de empreendimentos económicos previstos por lei:  

❖ Pessoa autorizada (AP): A pessoa autorizada a exercer qualquer forma de atividade económica 

permitida por lei, utilizando principalmente a sua força de trabalho; O PA pode empregar com 

contrato de trabalho de terceiros a atividade para a qual foi autorizada;  

❖ Empresa Individual (IE): Empresa económica, sem personalidade jurídica, organizada por uma 

pessoa empreendedora; nesse caso, o empresário que possui uma empresa individual pode 

empregar terceiros com um contrato de trabalho. 

❖ Empresa familiar (FI): Empresa económica, sem personalidade jurídica, organizada por um 

empresário em conjunto com seus familiares, com base num contrato por escrito. Constitui um 

património por redução ao valor recuperável, que representa a totalidade dos ativos, direitos e 

obrigações da pessoa autorizada, do titular da empresa individual ou dos membros da empresa 

familiar afetados com a finalidade de exercer uma atividade económica, constituída como fração 

distinta dos ativos da pessoa singular autorizada, do titular da empresa individual ou dos membros 

da empresa familiar, separada da promessa geral de seus credores pessoais. 

Além da sede profissional, todos os três tipos de empresas económicas podem abrir pontos de 

trabalho nos locais onde as pessoas autorizadas, o indivíduo ou a empresa familiar, se não operam 

exclusivamente na sede profissional, a menos que exerçam atividades comerciais, como 

regulamentado pela Portaria do Governo nº. 99/2000, relativa à comercialização de produtos e 

serviços do mercado.  

❖ Os indivíduos podem realizar atividades económicas da seguinte forma:   

o Individual, independente e pessoas autorizadas  

o Empresários que possuem uma empresa individual  

o Membros de uma empresa familiar  
 

❖ Os principais tipos de empresas sociais sem fins lucrativos na Roménia: 

❖ Organizações sem fins lucrativos que realizam atividades económicas dentro ou através de 

empresas;  

❖ Organizações sem fins lucrativos organizadas sob a forma de casas de auxílio mútuo de 

empregados ou pensionistas; 

▪ No final da formação os particiapnetes são capazes de:  
 
 
 
 

 

➢ Compreender e explicar o que significa empreendorismo – humor e autoconfiança  

➢ Entender a importância da aprendizagem ao longo da vida como um modo de vida de um empreendedor  



 

 

➢ Entender a importância do planeamento para um empreendedor  

➢ Entender o ciclo de observação-ideia-oportunidade-plano-objetivos-métodos de avaliação  

➢ Criar metas de planeamento de negócios SMART (Aprendizagem)  

➢ Entender o papel da educação financeira na realização de objetivos empresariais 

 
 

▪ Exercícios 

➢ Exercício Nº1: Detecção de Interesses  

 Objetivo: Promoção da capacidade de negócios num grupo de pessoas com deficiência 

através de um processo criativo direcionado a idéias para oportunidades de negócios que 

podem ser exploradas em colaboração 

❖ Competência a desenvolver: criatividade, detecção de interesses  

❖ Desenvolvimento do exercício: É uma atividade prática que envolve o uso da técnica de 

colagem. Reuna e forneça revistas e periódicos aos participantes e depois recorte todas as 

imagens ou títulos que atraem sua atenção e cole-os num poster. O conteúdo cortado deve 

refletir o negócio que deseja iniciar e o que eles gostariam de fazer com o negócio. O formador 

deve perguntar o significado das fotos / artigos recolhidos. 
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❖ Quem? (sessão em grupo ou individual): Sessão em grupo 

❖ Duração: 40 min 
 

➢ Exercício Nº2: Explorar o potencial do grupo  

 Objetivo: Promoção da capacidade de negócios num grupo de pessoas com deficiência 

através de um processo criativo direcionado a idéias para oportunidades de negócios que 

podem ser exploradas em colaboração 

❖ Competência a desenvolver: aumentar os pontos fortes individuais e de grupo  

❖ Desenvolvimento do exercício: Cada indivíduo deve apresentar-se: de forma formal e informal. 

Cada um deve comunicar uma competência pessoal que deve tornar-se num potencial para o 

empreendedorismo. O formador deve propor perguntas para estimular o auto-exame e a 

meditação, por exemplo: “quais as competências que me ajudam a progredir na minha vida?” Tome 

nota dessa competência, utilize expressões como "Eu sou o melhor em ...", "Eu sei como ...", "Eu sou 

capaz de ..." etc. e coloque numa caixa. Leia todos os papeis e tente descobrir os pontos comuns 

entre eles para categorizá-los / classificá-los. Enquanto isso, questione a sua utilidade numa empresa 

comum ("Porquê que acha que é uma competência útil?" Ou "Como deve contribuir num ambiente 

de trabalho?"). 

 

❖ Quem? (sessão em grupo ou individual): sessão em grupo  

❖ Duração: 40 min 

 

➢ Exercício No. 3: Modelo de empreendedorismo inclusivo e acessível 

❖ Objetivo: Promoção da capacidade de negócios num grupo de pessoas com deficiência 

através de um processo criativo direcionado a idéias para oportunidades de negócios que 

podem ser exploradas em colaboração 

❖ Competência a desenvolver: conhecimento sobre modelos de negócios bem-sucedidos 

administrados por pessoas com deficiência  

❖ Desenvolvimento do exercício: Antes de apresentar exemplos de modelos de empreendedorismo 

inclusivo e acessível, deve ser útil fazer uma breve revisão das empresas comerciais existentes. Para 

simplificar esta breve apresentação, o formador pode elaborar uma lista com a ajuda dos 

participantes, descobrindo as empresas presentes na sua cidade.  
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Em seguida, deve ser feita uma 

apresentação de diapositivos sobre os 

modelos de empreendedorismo 

existentes, a fim de promover a inclusão 

de pessoas com deficiência como uma 

mais-valia. A apresentação deve 

abordar as atividades, a missão e a visão 

da experiência empreendedora, de 

acordo com as informações disponíveis. 

❖ Material didático: 

Alguns exemplos de modelos de negócios que contratam pessoas com deficiência: 

o Koiki (http://koiki.es ) 
 

Koiki é uma empresa de entregas. O seu objetivo é a 

incorporação trabalhista de grupos desfavorecidos e a redução 

das taxas de poluição. 

 

Howdy Homemade (https://howdyhomemade.com ) 

 

Howdy Homemade é uma empresa de gelados. O proprietário 

trabalhou com várias organizações com necessidades especiais 

para contratar, formar e empregar pessoas com Síndrome de 

Down e Autismo. Todos os aspectos do Howdy Homemade 

englobam as necessidades especiais do enorme segmento sub-

empregado da nossa população com um objetivo: mudar a 

maneira como as empresas contratam pessoas com 

necessidades especiais. 

 

Altavoz (http://altavozcooperativa.org ) 

http://koiki.es/
http://altavozcooperativa.org/
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Altavoz investiga a acessibilidade para pessoas com 

deficiências cognitivas e de aprendizagem 

("acessibilidade cognitiva"). A Altavoz fornece aos 

seus clientes ajuda no uso de uma linguagem mais 

clara nos seus textos profissionais e formação em 

acessibilidade cognitiva. 

  Quem? (Grupo or sessão individual): sessão de grupo 

❖ Duração: 50 min 

 

➢ Exercício No. 4: Gerar ideias 

 Objetivo: Definição de uma ideia de modelo de negócios de grupo 

❖ Competencia a desenvolver: criatividade e gerar ideias 

❖ Desenvolvimento do exercício: De acordo com a classificação anterior do potencial do grupo, 

gere um debate sobre o modelo de negócios em potencial que deve se encaixar no grupo. Para 

facilitar o debate, recomendamos o uso da tabela a seguir, que pode ser preenchida como 

atividade individual ou em grupo. Se o indivíduo for o preferido, é necessário ter um debate em 

grupo para estimular a geração de idéias de negócios, discutindo as contribuições de cada 

membro, como já explicado. 

❖ Materiais didáticos: 
 
 

 
Competência 

identificada  

 
Experiência 

prévia  

 

Cursos de 

formção ou 

experências 

profissionais 

 
Preferência 

pessoal 

 (ex cozinha, arte, 

moda, desporto, 

etc.) 

 

 

Ideia de negócio  

(“Já tem alguma ideia de 

negócio?” Ou “O que tem 

andado a pensar sobre o 

que gostraria de fazer?) 

 
Necessidades do 

mercado: 

Necessidades do 

consumidor ou 

inovações no modelo 

de negócio 

 

     

     

     

 
 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo  

❖ Duração: 40 min 
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➢ Exercício No 5: Kanban 

 Objetivo: Fornecer ferramentas para estimular ideias e a definição de um plano de negócios. 

Como resultado de uma atividade de brainstorming que requer processamento de informações 

e ideias, a parte importante das atividades é baseada na técnica de escrita. 

❖ Competência a desenvolver: planeamento, estratégia, gestão de tempo e trabalho em equipa 

❖ Desenvolvimento do exercício: A escrita pode ser uma ferramenta desmotivadora para 

pessoas com deficiência intelectual, por isso é altamente recomendável dinamizar a sessão 

com o uso de flipchart, quadro branco e post-its. 

Por fim, de acordo com o facto de o trabalho independente exigir uma grande capacidade de 

planeamento, sugerimos o uso do “Método Kanban”, adaptando-o a todo o módulo ou a 

algumas atividades do módulo. 

 

Três princípios:  

 

o Visualize o fluxo de trabalho. 

Significa ver todos os ítens 

contextualizados e entender as 

prioridades no trabalho.  

o Limite a quantidade de trabalho ao 

mesmo tempo;  

o Melhorar o fluxo: quando uma tarefa 

é concluida inicia-se a que está 

imediatamente a seguir na lista.  

Kanban é uma ferramenta útil para uma 

abordagem de aprendizagem 

cooperativa, pois promove a colaboração 

contínua e incentiva uma aprendizagem 

ativa definindo a equipa e o fluxo de 

trabalho.   

Materiais didáticos: https://trello.com/ 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 60 min 
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➢ Exercício No. 6: Elaborar um plano de negócios 

❖ Objetivo: forneça as ferramentas para entender o que é necessário para elaborar um 

plano de negócios  

❖ Competência a desenvolver: organização, estratégia  
 

Desenvolvimento do exercício: Comece com a seleção e descrição de apenas uma ideia, a mais 

destacada da atividade anterior ("Gerar ideias"). Em seguida, observe “o modelo de negócios 

acessível". O grupo tem de colaborar e descobrir informações úteis para desenvolver um plano 

em conjunto. 

Após a pesquisa, todas as informações e materiais serão discutidos em conjunto e preenchidos 

com o esquema do "quadro de modelo de negócios acessível". Por meio dessa atividade, os 

participantes farão parte da definição do plano de negócios e contribuirão para ele, mesmo 

que a elaboração do plano de negócios final seja de responsabilidade do Job Coach. 

Recomendamos que o Job Coach use o "Business Model Canvas" disponível na Internet para 

preparar o Plano de Negócios. 

 

 

❖ Materiais didáticos: Canvanizer model canvas or Strategyzer model canvas 

❖  Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 60 min 

 

 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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➢ Exercício No 7. – Inspiração- identificar ideias de negócio 

 Objetivo: identificar o maior número possível de fontes para desenvolver idéias de negócios 

❖ Competência a desenvolver: criatividade e iniciativa  
 

Desenvolvimento do exercício: as pessoas envolvidas analisarão as informações que têm 

sobre ideias de negócios da seguinte maneira: 

A sua experiência, adquirida numa viagem para outra localidade, devido à necessidade de 

produtos e serviços que não estão no mercado ou o acesso a eles é difícil, a experiência 

profissional, etc. A experiência da comunidade onde mora: analisando a situação ao nível da 

comunidade - quais são os benefícios, quais são as deficiências e necessidades, como pode dar-

lhes resposta. 

o A experiência de outras pessoas ou comunidades: a partir das ideias expressas por outras 

pessoas, comunidades ou instituições que já encontraram um problema ou que já 

conhecem casos em que esse problema foi resolvido. 

o Discussões das partes interessadas: por meio de discussões com indivíduos ou instituições 

que possam influenciar o desenvolvimento e a implementação da ideia de negócio. 

o Cursos: de informações e habilidades adquiridas por meio de cursos de formação especiais 

ou de estudos individuais. 

o Outras fontes: consultando publicações, guias, relatórios, estudos de caso, recursos 

disponíveis na Internet. 

 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 30 min 

 
➢ Exercício No 8: análise da situação da comunidade  

 Objetivo: análise detalhada e completa da situação concreta dos recursos da comunidade. 

❖ Competência a desenvolver: iniciativa, estratégia 

❖ Desenvolvimento do exercício: as respostas são fornecidas numa folha de papel 

1. Qual é a situação do comércio na sua comunidade? (por exemplo, negócios?) 

.................................................................................................................................................... 

2. Quais são as principais áreas em que trabalha? 

.................................................................................................................................................... 

3. Existem empregos suficientes? 

.................................................................................................................................................... 
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4. Quais são as principais áreas de negócio na sua comunidade? E antigamente? 

.................................................................................................................................................... 

5. Quais são as áreas de negócio que considera que no futuro irão crescer na 

comunidade? (por exemplo: agricultura, pecuária, indústria) 

.................................................................................................................................................... 
6. Quais as instituições da comunidade que podem colaborar consigo? (câmara, organizações, 

pequenos comerciantes, etc. ) Com que outras instituições de outras localidades está disposto a 

colaborar?...................................................................................................................................... 

7. Existem terrenos ou edifícios na comunidade que podem ser úteis para iniciar uma empresa social? 

Pense nos recursos que poderia obter através de parcerias (terrenos ou edifícios usados parcialmente 

ou não, ou determinadas instituições) 

.................................................................................................................................................... 
8. Existem recursos naturais significativos na área?  

.................................................................................................................................................... 

9. Quais indivíduos / instituições / organizações com que entrará em contato para obter mais 

informações para ajudá-lo a responder às perguntas? 

..................................................................................................................................................... 

10. Quais são as principais necessidades das pessoas da sua comunidade? 

..................................................................................................................................................... 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 20 min 

 
 

➢ Exercício No 9: principais necessidades da comunidade  

❖ Objetivo: fazer uma lista completa das principais necessidades da comunidade 

❖ Competência a desenvolver: iniciativa, estratégia  

❖ Desenvolvimento do exercício: classifique as necessidades da sua comunidade por importância 

(a primeira será a que considera mais importante). Pense em produtos ou serviços que 

atualmente não são comercializados na sua comunidade e que as pessoas precisam.  

❖ Há respostas sociais suficientes para a comunidade? 

.................................................................................................................................................... 

1. Como as necessidades podem ser atendidas? 

.................................................................................................................................................... 

2. Quais são as necessidades mais importantes que a empresa social pode responder? 

.................................................................................................................................................... 

3. Existem produtos ou serviços nesta lista que podem ser fornecidos pela empresa social? 

.................................................................................................................................................... 

4. Como essas informações podem ser utilizadas para iniciar um negócio? 

.................................................................................................................................................... 

5. Qual a área de atividade da empresa social em que está localizada? 

.................................................................................................................................................... 

6. Como se pode envolver a comunidade no desenvolvimento dos seus negócios?  

.................................................................................................................................................... 

7. Como os recursos podem ser utilizados através de parcerias? 

.................................................................................................................................................... 
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Os exercícios acima ajudam a esclarecer alguns aspectos úteis na preparação da empresa social: 

- A situação da comunidade 

- As necessidades económicas e sociais da comunidade 

-  Disponibilidade e uso de recursos locais (recursos financeiros e humanos, etc.); 

- capacidade de implementar a ideia de negócio na comunidade 

- motivação e competências de futuros funcionários; 

- possíveis parcerias com empresários públicos e privados; 

- envolvimento do empreendimento social na comunidade. 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 20 min 

 

➢ Exercício No 10: Gerar uma ideia de negócio na comunidade  

❖ Objetivo: fazer uma lista completa das necessidades da comunidade. 

❖ Competência a desenvolver: iniciativa, estratégia 

❖ Desenvolvimento do exercício: 
 

As necessidades da comunidade  

Descrição da situação  

…………………………………………………………………………………………………. 

Ideias para empresas sociais  

………………………………………………………………………………………………….. 
Recursos da comunidade  
…………………………………………………………………………………………………... 
o Mais informação 
………………………………………………………………………………………………….. 
Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 10 min 

 

➢ Exercício No 11: constituição e funcionamento de empresas  

❖ Objetivo: elaborar um plano de trabalho concreto para a criação de uma empresa 

❖ Desenvolvimento do exercício: Estude cuidadosamente as etapas para planear a implementação 

de uma empresa na Roménia: 

 

o Ideias de negócio 

o Escolher a forma de organização  
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o Actividades antes da inscrição no Registo do Comércio  

▪ Escolher o nome 

▪ Escolher a atividade 

▪ Estabelecimento da sede profissional / social e dos pontos de trabalho / escritórios 

secundários 

▪ Eleição dos associados  

▪ Eleição dos administradores  

▪ A opção de ser contribuinte ou não  

• Registo comercial do escritório  

• Reserva do nome  

• Elaborar o ato constitutivo  

• Elaboração de contrato de conveniência para a sede profissional 

• Abrir uma conta bancária e depositar o capital social 

• Preparação do arquivo, dependendo da forma de organização escolhida 

• Pagamento de impostos 

o Ações de pós registo 

• Carimbo se necessário 

• Compra de formulários 

• Taxa de registo 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 20 min 

 

➢ Exercise No 12 – Análise do tipo de negócio  

❖ Objetivo: identificar a forma ideal em que o negócio será organizado e iniciado 

❖ Desenvolvimento do exercício: Com base nas informações acima, analise e escreva no papel a 

forma ideal em que pensa que iniciará o seu negócio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Quem? (sessão individual ou em grupo): sessão em grupo 

❖ Duração: 20 min 
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Annex 1 
Teste de avaliação das capacidades de empreendedorismo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
As competências empreendedoras serão analisadas em grupos e individualmente 
 

Based in Yumpu entrepreneurial skills manual 
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➢ Diálogo em grupo:  

➢ O que é auto- 

confiante? 

Porquê que a auto confiança é importante para um empreendedor? 

 
➢ Individualmente: 

 
Minha auto confiança é… 
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➢ Diálogo em grupo: ? 

Porque que a criatividade é importante para um empreendedor? 

 
➢ Individualmente: 

 
A criatividade é…  
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➢ Dialogue em grupo: 

o que é iniciativa? 

Porque que a iniciativa é importante para um empreendedor? 
 

 
➢ Individualmente: 

 
A iniciativa é… 
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➢ Dialogue em grupo: O 

que é a 

preserverança? 

Porquê que a preserverança é importante para um empreendedor? 

 
➢ Individualmente: 

 
A preserverança é  
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➢ Dialogar em grupo: 

o que é trabalho 

em equipa? 

Porquê que o trabalho em equipa é importante para um empreendedor? 

 
➢ Individual: 

 
O meu trabalho em equipa é …  
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➢ Diálogo em grupo: 

 
O que é a responsabilidade social? 

 
Porque que é importante a responsabilidade social para um empreendedor? 

 
➢ Individualmente: 

 
A responsabilidade é… 
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Anexo 2 
Atividade: visitar lugar empreendedor 

 

Parte 1. 10/15 minutos de conversa com o empresário convidado, posteriormente uma sessão de 
perguntas e respostas 

Depois de ouvir o empreendedor convidado, preencha individualmente a tabela a seguir. 
 

Nome do 
empreendedor 

 

Nome da empresa  

 

Q1. O que aprendeu ao ouvir o empreendedor local? 
 

Uma coisa que aprendi  

Tenho uma pergunta: 

 
 

Q2. Que competências e comportamentos acha que o empresário que o visita possui 

(adicione palavras-chave às tabelas abaixo) 
 

Competencias  Como demonstrar essa competência? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

Comportamentos Como demonstrar esse comportamento 



78 

 

 

 
  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Palavras sobre competências e comportamentos 
 

Competências Comportamentos 

Resolução de problemas 
 

 

Iniciativa para falar 
 
 

 
Venda 

 

 

Criativo 
 

 
 

Trabalho em equipa 
 

 
 

Responsabilidade  
 

 
 

Auto confiança 
 

 

Auto motivação  
 

 
 



79 

Anexo 3 

 

 

Template da análise SWOT 
 

Forças  

• Capacidades 

• Vantagens Competitivas 

• Recursos, pessoas ativas 

• Experiência, conhecimento 

• Reservas financeiras  
• Marketing, investigação 

• Aspetos inovadores  

• Localização geográfica 

• Preço, valor e qualidade 

• Processos, 
comunicação  

• Vantagens da proposição  

Fraquesas  

• Falta de recursos  

• Pouca competividade  

• Prazos e pressões 

• Financiamento 

• Fluxo de Caixa  

• Efeitos nas atividades principais  
 

Oportunidades 

 

• Evolução do mercado 

• Tendencias de indústria   

• Inovação e 
desenvolvimento 
tecnológico  

• Influências globais  

• Dimensões do mercado  

• Mercados alvo  

• Importação e exportação geográfica  
• Grandes contratos  

• Desenvolvimento de negócios e 
produtos  

Ameaças 

 
• Efeitos politicos e económicos  

• Efeitos legislativos  

• Efeitos ambientais  

• Intenções competitivas  

• Inovação em tecnologia e serviços 

• Novos ocntratos e parceiros  

• Perda de recursos  

• Obstáculos  

• Fraca estratégica de negócio  

• Condições económicas  
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Anexo 4 

 

 

Jigsaw puzzle 
 
 

Sentimento de Raiva  

Comportamento Hostil  

Rancor  

Decepção  

Interpretar comportamentos  

Hostil, perigoso 

Violar a própria imagem  

Sentir o perigo  

Ataque  

Retaliação  

Escapar (Retirar) 

Investigar um contrato 
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