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Introdução 
Bem-vindo ao Kit de Ferramentas REC Online: Um e-book para os praticantes! 

 

O Consórcio REC tem o prazer de disponibilizar este e-book aos profissionais do EFP, 

mediadores culturais, conselheiros, formadores e especialistas em orientação que trabalham 

com refugiados e migrantes. Durante dois anos, a equipa do REC tem vindo a trabalhar no 

desenvolvimento dos instrumentos do REC com o objectivo de melhorar o apoio aos 

refugiados no sentido do reconhecimento de competências e da integração no mercado. 

 

O conjunto de ferramentas do CER contém três partes principais: 

A. O Resumo de Implementação do Projecto REC - incluindo uma breve visão geral do 

projecto. 

B. A Caixa de Ferramentas do REC - contendo todos os folhetos e folhas de trabalho 

disponíveis desenvolvidos durante o projecto. 

C. O Guia do Utilizador do REC - um guia de orientação introdutório para os profissionais 

de serviço nos temas da consciência cultural, ajustamento cultural e noções básicas de um 

workshop. 

 

Embora a maior parte do conteúdo seja relevante para indivíduos que são os profissionais de 

apoio, existe informação valiosa em todo o e-book que se aplica a todos os públicos 

interessados 
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A. A Implementação do Projecto REC 

A Metodologia de Investigação 

The first step of the REC project was the research methodology carried out by all partners.  

 

O quadro metodológico seguido foi dividido em 3 passos separados, como se segue: 

1.      Análise documental e de campo (levantamento dos parceiros - Pesquisa documental 

quantitativa) - estatística e situação actual sobre cenários de emprego e necessidades do 

mercado de trabalho, educação de adultos e processos de validação da aprendizagem não 

formal e informal 

2.      Entrevistas em profundidade - pelo menos uma entrevista em profundidade com um 

conselheiro ou formador profissional 

3.      Grupos de Centragem - para testar e discutir os procedimentos e ferramentas 

identificados para a emergência e validação de competências. 

 

 
Quais são os grupos-alvo de investigação? 
1.      Profissionais do EFP (mediadores interculturais, conselheiros, formadores e 
especialistas em orientação 
2.      Migrantes, refugiados, e ambientes onde possam ser empregados. 
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Α Breve resumo do REC 

O projecto REC pretende explorar um tema específico: se e como é possível reconhecer as 
competências não formais e informais das pessoas migrantes. Os quadros nacionais de 
qualificações estão ligados ao quadro europeu de qualificações, (Quadro Europeu de 
Qualificações-EQF), um sistema que permite comparar as qualificações profissionais dos 
cidadãos de países europeus. O Quadro Europeu de Qualificações adopta um sistema 
baseado em resultados de aprendizagem, definido como uma declaração do que um 
aprendente sabe, compreende e é capaz de fazer após a conclusão de um processo de 
aprendizagem. Por conseguinte, o QEQ enfatiza os resultados da aprendizagem em vez de 
se concentrar em inputs como a duração do estudo. Este sistema representou uma inovação 
em relação à abordagem tradicional em muitos sistemas nacionais, em que as 
qualificações foram definidas com base no conhecimento a transmitir (input) e não nos 

resultados de aprendizagem alcançados. 
 
O que é o Quadro Europeu de Qualificações (EQF)? 

A Recomendação de 23 de Abril de 2008 sancionou a criação 
do Quadro Europeu de Qualificações para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida (QEQ - Quadro 
Europeu de Qualificações). 

A importância para a Europa de cidadãos 
qualificados e conhecedores estende-se para além 
da educação formal, à aprendizagem adquirida de 
formas não formais ou informais. 
É um instrumento de referência comum aos 
Estados-Membros que permite traduzir e 
comparar os vários níveis de aprendizagem e 
qualificações emitidos pelos diferentes países, 
respeitando simultaneamente as especificidades 
dos sistemas nacionais de educação e formação.  

O objectivo é melhorar a transparência, 
comparabilidade e transferibilidade das 

qualificações, permitindo a realização de objectivos 
mais amplos tais como a promoção da aprendizagem ao 

longo da vida, o aumento da empregabilidade, mobilidade 
e integração social de trabalhadores e estudantes. 

O QEQ é constituído como um sistema de referência neutro 
baseado em resultados de aprendizagem que integra o conhecimento 

com as aptidões e competências adquiridas em todos os contextos 
experimentais de uma pessoa. consiste numa grelha de oito níveis aos quais as 

qualificações emitidas pelos países da UE devem fazer referência. 
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Correspondência de competências, atitudes e empregos: a percepção dos 
profissionais 

O resultado claro que emerge das entrevistas de operadores que, em várias capacidades, 
trabalham com e para migrantes mostra que raramente escolhem concentrar-se num trabalho 
que corresponda às suas aspirações e aos seus desejos em primeira instância. 
 

De acordo com a experiência dos 
profissionais, existe frequentemente uma 

falta de correspondência entre as 
competências e capacidades dos 
indivíduos em relação às necessárias 

para o trabalho que efectivamente 
realizam: nestes casos, falamos de 

descoordenação de competências.  
   
 
Porque é importante esta descoordenação de competências? 

Os trabalhadores migrantes são vulneráveis ao desajustamento de competências por várias 
razões. Algumas das competências e conhecimentos dos migrantes podem não ser 
reconhecidas no país de acolhimento, por exemplo, devido a barreiras na transferibilidade de 
qualificações.  O elevado excesso de formação entre os migrantes está frequentemente ligado 
a problemas de reconhecimento dos seus diplomas, falta de ligações em rede ou de 
experiência no mercado de trabalho necessária para encontrar empregos bem adaptados, 
baixas competências na língua do país de acolhimento e, finalmente, discriminação no 
mercado de trabalho contra os estrangeiros. A experiência profissional adquirida no 
estrangeiro pode ser descontada, enquanto as limitações nas competências linguísticas 
podem dificultar a plena utilização de outras competências.  
 
O emprego que os migrantes encontram no país de chegada não é muitas vezes aquele que 
procurariam no seu país de origem. Com base nas suas atitudes, qualificações e experiências 
profissionais, os migrantes com os quais os operadores das organizações parceiras 
interagiram aspiram mais a actividades educativas e de ensino, actividades de mediação 
intercultural, actividades profissionais no sector da restauração e em sectores 
manufactureiros, ou profissões técnicas relacionadas com qualificações educativas 
superiores, competências profissionais e universitárias adquiridas no país de origem. A sua 
necessidade de se tornarem profissionais resulta sobretudo de poderem ser melhor 
garantidos num mercado de trabalho em que a concorrência a nível numérico na oferta de 
mão-de-obra não especializada os expõe a situações de trabalho precárias e não protectoras.   
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Quais são as necessidades e lacunas no reconhecimento das competências? 
O sistema de validação, pouco conhecido mesmo pelos operadores que trabalham na área 
da orientação e da colocação profissional, está ligado aos poucos centros de validação que, 
além de terem práticas de alto custo (este serviço é frequentemente demasiado caro para um 
alvo migrante), são muitas vezes difíceis de alcançar.  
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As dificuldades ocorrem porque: 
- Os centros de reconhecimento têm sistemas diferentes em cenários não homogéneos; 
territórios diferentes têm oportunidades diferentes para fornecer estes serviços de validação 
e formação. 
- A lentidão e a complexidade dos procedimentos administrativos não respondem à 
necessidade urgente de encontrar um emprego para os migrantes recém-chegados; são 
necessárias demasiadas provas, não tendo em conta que os migrantes muitas vezes não 
trazem consigo nenhuma desta documentação na sua viagem. 
- Há falta de centros locais cuja única missão é validar competências para desenvolver ofertas 
mais específicas, tais como as que visam apenas pessoas migrantes 
- Há necessidade de pessoal não só especialista em avaliação de competências, mas também 
nas tendências do mercado de trabalho, e avaliar as oportunidades de carreira mais 
adequadas. 
 
A falta de oferta educacional gratuita para adultos, a dificuldade de acesso devido ao não 
reconhecimento dos créditos educacionais recebidos, e não a complexidade de ter de 

conciliar os horários dos cursos com o 
horário de trabalho, com a consequente rara 
possibilidade de frequentar cursos de longa 
duração. A falta de metodologias e 
instituições comuns para avaliação, 
transferência, validação e reconhecimento 
dos resultados de aprendizagem, bem como 
a raridade de soluções de formação 
flexíveis, atrasam uma integração total do 
mercado de trabalho e um desenvolvimento 
do capital humano durante todo o período de 
vida, dificultando o desenvolvimento de 
percursos profissionais e a melhoria das 
competências adquiridas em diferentes 
contextos. 

Back to the contents ↑   
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B. A caixa de ferramentas REC 
A secção seguinte contém as grelhas REC e instruções sobre como utilizar eficazmente o 
material desenvolvido no projecto. 

 
Pode clicar em cada ferramenta para saltar para a sua secção correspondente neste 

capítulo, ou pode clicar neste botão do Appendix para ver todas as ferramentas no final 
do conjunto de ferramentas. 

 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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Dicionário de Competências Transversais 

 
Esta ferramenta contém uma lista de 
competências transversais: Empatia, resolução 
de problemas, flexibilidade, trabalho de equipa, 
gestão de conflitos, comunicação eficaz. Todas 
estas características, e muitas outras, são 
chamadas competências transversais, aptidões 
que determinam a forma como uma pessoa se 
relaciona com outras num contexto laboral ou 
social.  Este dicionário é uma ferramenta a ser 
utilizada de forma complementar com a grelha 
de competências desenvolvida com o projecto 
REC, para ilustrar e "classificar" as 
competências transversais referentes aos 
diferentes níveis de aquisição, com testes de 
posicionamento e auto-posicionamento para a 
pessoa responsável. 

A grelha deve ser preenchida pelo beneficiário com o apoio do mediador / operador social / 
profissional, que deve apresentá-lo a realizar entrevistas para o apoiar na realização das suas 
competências, capacidades e o valor das suas experiências.  
O documento pode ser utilizado em diversos contextos, a partir do balcão de orientação e 
colocação profissional. Pode ser um trampolim para introduzir os beneficiários às suas 
competências e aptidões, de uma forma mais ou menos articulada.  Naturalmente, as 
entrevistas podem ser realizadas em linha, transpondo o dicionário de uma forma diferente 
conforme necessário, talvez identificando apenas as competências já destacadas pelo 
utilizador. Pode também ser utilizado como ferramenta para se familiarizar com novas 
palavras e noções. 
 
O Dicionário REC de Competências Transversais está disponível no 
Apêndice para impressão ou uso digital. 
 
  Clique aqui para ser encaminhado para o Dicionário de 

Competências Transversais REC.. 

↑ 
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Auto-descrição 

 
A grelha de auto-descrição REC é 
uma série de adjectivos e as suas 
definições à escolha.  
 
É uma introdução à auto-
descoberta e à auto-observação, a 
fim de explorar as próprias 
capacidades, talentos e sonhos. 
 
A grelha é dada ao participante para 
preencher com a ajuda do 
profissional, e os resultados podem 
ser discutidos mais 
detalhadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A grelha de auto-descrição REC está disponível no Apêndice para impressão ou uso 
digital. 
  Clique aqui para saltar para a grelha de auto-descrição do REC. 

   

↑ 
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Grelha para as Unidades de Competências 

 
A grelha para as Unidades de competência está dividida em 5 categorias para auto-
observação e reconhecimento de competências: Actividade profissional (o que faço / fiz), 
Conhecimento (o que sei), Know-how (competências / o que posso fazer), Competências 
Interpessoais (características pessoais), indicadores concretos (provas, exemplos).  

 
Um exemplo desta grelha já foi criado para a ocupação de assistente familiar, juntamente 

com uma grelha mais longa de competências necessárias para o trabalho, e uma escala 
que o participante pode preencher a fim de ser avaliado para esta profissão. 

 
 
 
A grelha REC para as unidades de competências está disponível no 
Apêndice para impressão ou uso digital. 
 
 Clique aqui para saltar para a grelha REC para as unidades de 

competências.. 
 

↑ 
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Guidelines  

 
 
As directrizes do questionário 
de entrevista destinam-se a 
orientar o profissional / 
profissional a facilitar o seu 
caminho para a entrevista com 
os participantes.  
 
O questionário consiste no 
próprio questionário de 
entrevista, introdução e 
recomendações ao profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
As directrizes do questionário de entrevista do REC estão disponíveis no Apêndice 
para impressão ou uso digital. 
 
 Clique aqui para saltar para as directrizes do questionário de 

entrevista do REC. . 
  

↑ 
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Questionário para a avaliação da experimentação do Modelo REC  
 

Este questionário foi criado com o 
objectivo de recolher as principais 
questões emergentes da 
experimentação local em todos os 
países dos parceiros. Os resultados 
obtidos, de natureza territorial e 
nacional, fornecerão uma análise 
aprofundada do modelo REC. Este 
questionário é composto por 
algumas questões a serem 
preenchidas após os testes locais 
em cada país parceiro, para 
recolher informações úteis e com a 
ideia de lhe dar uma dica ao 
preparar o relatório da actividade. 
 
Este questionário deve ser utilizado 
pelo profissional para recolher 
todos os dados importantes depois 
de testar o conjunto de ferramentas 
do CER. 
O documento pode ser facilmente 

adaptado a diferentes contextos, alterando as perguntas propostas. 
 
O questionário REC para a avaliação da experimentação do Modelo REC 
está disponível no Apêndice para impressão ou uso digital. 
 
  Clique aqui para saltar para o questionário REC para a avaliação. 

↑ 
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Grelha de avaliação 2: Feedback dos praticantes 

 
T O seu questionário faz parte 
das Directrizes, criado como um 
conjunto de questionários e 
instrumentos normalizados a 
serem utilizados na 
implementação das experiências 
locais. 
O principal objectivo deste 
questionário é recolher o 
feedback dos refugiados, 
migrantes, requerentes de asilo, 
bem como dos profissionais que 
testaram o conjunto de 
ferramentas REC. É composto 
por um conjunto de perguntas 
fáceis para obter uma visão geral 
clara das pessoas que 

testaram/practiplicaram 
pensamentos e opiniões. 
O documento pode ser facilmente 

adaptado a diferentes contextos, alterando as perguntas propostas. 
 
 
A grelha de avaliação REC 2 para o feedback dos profissionais está disponível nos 
anexos para impressão ou uso digital. 
 
 Clique aqui para saltar para a grelha de avaliação REC 2.. 
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C. O Guia do Utilizador REC 
 
A secção seguinte inclui o guia do utilizador com instruções sobre como o referido material 
REC pode ser utilizado, como a formação pode ser organizada, as directrizes operacionais 
para capacitar os profissionais que trabalham no campo da migração de modo a que estes 
possam equipar os migrantes/refugiados com os instrumentos necessários para o 
reconhecimento e validação das competências não formais de que são proprietários. 
 
Para melhorar a compreensão e a prestação de orientação e formação, este guia foi criado 
para prestadores de serviços que trabalham com refugiados no estrangeiro ou a nível interno. 
Pode ser utilizado por Praticantes (ou trabalhadores/gerentes de casos) que prestam 
formação e orientação, supervisores ou coordenadores de formação, outros que prestam 
orientação, tais como voluntários, estagiários, outro pessoal de apoio ao reassentamento, 
outros prestadores de serviços, e membros da comunidade, outros que prestam 
aconselhamento, tais como voluntários, estagiários, outro pessoal de apoio ao 
reassentamento, outros prestadores de serviços, e membros da comunidade. 

 

O Objectivo 

 
Este guia pode ajudar os profissionais a melhorar a sua capacidade de conduzir 

avaliações eficazes das necessidades. Trabalhar com uma variedade de pessoas, 
incluindo as que têm necessidades especiais. 

 
O objectivo deste guia é dar aos novos e experientes profissionais, bem como 
aos supervisores, uma ferramenta abrangente para melhorar a concepção e a 

prestação de aconselhamento, formação ou orientação a refugiados e 
imigrantes. 

 
Durante a orientação, incorporar uma variedade de métodos de formação. Formar 
profissionais e colaborar com parceiros na concepção e entrega de orientações. Este guia 
não pretende ser utilizado como um instrumento autónomo para preparar os praticantes; pelo 
contrário, deve ser utilizado como um suplemento às estratégias e ferramentas existentes dos 
supervisores e praticantes. O objectivo deste guia é ajudar os praticantes a determinar o que 
é bem sucedido nos seus programas de formação, preencher as lacunas dos seus programas 
de orientação, se é que existem. E melhorar e expandir o que já está a funcionar nas sessões 
e programas de formação. 
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Explorando este Guia 
 Este e-book contém material útil sobre estratégias de ensino e preparação. Contém também 
guia, e técnicas para lidar com questões típicas de formação. Baseia-se na metodologia do 
Refugee Training and Orientation - A Guide for Service Providers / Publications / Resource 
Library / COR Center - Cultural Orientation Resource (COR) Center, 2021 
 
Getting Oriented, oferece uma visão geral 
da metodologia, teoria e método de 
orientação e formação dos refugiados, bem 
como uma explicação da experiência, 
aptidões e sistema de atitudes. A teoria e os 
métodos de ensino de adultos e centrados 
no aluno são discutidos neste capítulo. 
Enfatiza também o valor da sensibilidade 
cultural e do contacto transcultural. 
 
Planear um Programa de Formação 
explica como preparar, desenvolver, e 
agendar as reuniões para a formação do 
CER. Cobre as avaliações necessárias, 
identificando prioridades e estratégias, 
delineando uma reunião, criando salas, e 
coordenação logística. 
 
Métodos, Materiais, Dicas e Ferramentas 
para a Prestação e Avaliação de 
Formação é uma secção de como fazer que 
contém uma variedade de técnicas e 
abordagens que os formadores e 
praticantes podem utilizar para conceber e 
facilitar as sessões de formação. Contém 
material sobre como criar experiências de 
trabalho saudáveis, comunicação 
construtiva, identificação de recursos, e um 
conjunto abrangente de técnicas de ensino 
e de facilitação. Este capítulo também 
fornece dicas sobre como avaliar os 
formandos e como melhor comunicar com 
várias categorias de participantes, co-
formadores, e intérpretes.   
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Getting Oriented 

Os prestadores de formação ou aconselhamento para refugiados e imigrantes desempenham 
uma variedade de papéis, incluindo comunicadores, gestores, desenhadores, instrutores, 
facilitadores, solucionadores de problemas, logísticos, conselheiros, avaliadores e até mesmo 
intérpretes. Ao concentrarem-se nos conhecimentos, competências e atitudes (KSAs) para os 
quais os participantes devem trabalhar nos seus caminhos para a auto-suficiência, os 
profissionais são capazes de equilibrar e hierarquizar as suas múltiplas responsabilidades. 
Os supervisores e praticantes podem desenvolver programas de formação eficazes com o 
material REC que satisfaçam os objectivos do programa, ao mesmo tempo que promovem a 
aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional, construindo sobre os alicerces das 
KSAs, os princípios estabelecidos de aprendizagem de adultos, e uma profunda consciência 
cultural. Os fundamentos da orientação e formação de refugiados são examinados neste 
capítulo. 

Conhecer os seus grupos-alvo: 

 
Trabalhadores migrantes 
 
Os resultados para os trabalhadores migrantes nos mercados de trabalho dos países de 
destino são influenciados por uma série de factores. Os níveis de qualificação e os 
antecedentes educacionais dos trabalhadores migrantes são factores importantes na 
determinação da sua experiência de migração. Muitos empregos estão fora de alcance devido 
a estes factores, bem como outros, como as barreiras linguísticas e a falta de experiência de 
trabalho local. 
Um factor importante é que os trabalhadores migrantes desconhecem frequentemente os 
serviços de emprego disponíveis nos seus países de origem e as condições do mercado de 
trabalho local. Como resultado, podem ter dificuldade em navegar nos serviços e percursos 
entre eles, e podem ser forçados a depender de redes sociais, que são menos susceptíveis 
de proporcionar acesso à mobilidade laboral. 
Os trabalhadores migrantes temporários e circulares chegam normalmente aos países de 
acolhimento com um acordo de trabalho pré-estabelecido, pelo que podem não necessitar de 
assistência específica na procura de emprego por parte das agências de emprego nos seus 
países de destino. Estes trabalhadores migrantes, por outro lado, necessitam de assistência 
na navegação dos procedimentos legais para entrar nos seus países de destino e na 
resolução de quaisquer outras questões que possam encontrar no estrangeiro. 
Os imigrantes permanentes, por outro lado, podem necessitar de assistência caso fiquem 
desempregados, procurem uma mudança de emprego, ou se comprometam a reconhecer as 
competências adquiridas no seu país de origem (através de aprendizagem formal, não formal, 
ou informal), o que constitui um aspecto importante da integração social dos migrantes. 
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Uma vez que os trabalhadores migrantes podem enfrentar desvantagens sociais e do 
mercado de trabalho, é fundamental identificar precocemente os factores de risco, a fim de 
fornecer uma assistência eficaz ao emprego. Intervenções multicomponentes que combinem 
a formação linguística com programas de experiência profissional e assistência na procura de 
emprego, bem como a sensibilização dos empregadores, poderiam ser mais rentáveis do que 
medidas isoladas. 
Por várias razões, os trabalhadores migrantes são vulneráveis a uma desadequação de 
competências. Algumas das competências e conhecimentos adquiridos pelos migrantes 
podem não ser reconhecidos no país de acolhimento, por exemplo, devido a barreiras à 
transferibilidade de qualificações. A experiência profissional adquirida no estrangeiro pode ser 
descontada, e as barreiras linguísticas podem impedir a plena aplicação de outras 
competências. 
A discriminação pode também dificultar aos candidatos a emprego com antecedentes 
migratórios a procura de um emprego adequado. Além disso, a auto-selecção dos imigrantes, 
bem como as políticas de integração dos imigrantes têm um impacto nos resultados do 
mercado de trabalho, incluindo a correspondência entre emprego e competências. (Migração 
e Assuntos Internos. 2021). 
 
Refugiados 
 
Em termos do seu estatuto, os refugiados distinguem-se de outros grupos de migrantes pelo 
facto de serem reconhecidos como necessitados de protecção internacional. Além disso, 
quando se trata da transição para o emprego, eles enfrentam mais obstáculos (incluindo os 
legais) do que outros migrantes. Há também situações em que os refugiados podem ser 
tratados de forma diferente dos outros migrantes, como na Jordânia, onde o afluxo de sírios 
forçou outros grupos de migrantes, como os egípcios, a abandonar o trabalho em 
determinados sectores. Uma das razões para tal é que frequentemente não conseguem 
fornecer documentação adequada sobre os seus níveis de educação, formação, ou 
competências. Uma forma de ultrapassar estas barreiras é reconhecer a aprendizagem 
anterior; por exemplo, como resultado da situação da COVID-19, os trabalhadores de saúde 
refugiados podem agora trabalhar como profissionais médicos nos seus países de 
acolhimento em toda a União Europeia e fora dela. 
 
Se os refugiados carecem de competências linguísticas ou têm baixo nível de instrução ou 
qualificações profissionais transferíveis, a integração no mercado de trabalho é mais difícil. A 
duração do processo de asilo, que coloca os refugiados num estatuto de residência 
temporária e insegura, aumenta a carga de trabalho. Estes impedimentos impedem os 
refugiados de se integrarem plenamente no mercado de trabalho. Vale a pena notar que, até 
serem reconhecidos como refugiados, são classificados como requerentes de asilo, um grupo 
ao qual é frequentemente negado emprego. Vale a pena notar também que em alguns países, 
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os refugiados não são autorizados a trabalhar. Redes sociais menos desenvolvidas, 
regulamentos de habitação, condições de saúde e traumas de transporte, bem como barreiras 
culturais, são todos desafios que estão ligados aos resultados do mercado de trabalho. 1 
 

 
Compreender a linguagem corporal, o processo de ajustamento cultural e as 
interacções apropriadas com os colegas e supervisores no local de trabalho 

são todos os aspectos culturais da reinstalação que são tipicamente 
destacados durante 
orientação cultural. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  
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Praticante / Treinador 
Neste guia e no projecto REC em geral, o termo praticante é utilizado para se referir a todos 
os prestadores de serviços de orientação profissional. Embora alguns empregados possam 
não se considerar formadores, o termo é utilizado para enfatizar o valor educativo dos serviços 
que prestam. 
 
Participante 
Qualquer indivíduo que esteja a receber e a participar em orientação ou formação é referido 
como um participante. Salvo indicação em contrário, todos os recursos deste guia são 
concebidos para alunos adultos, e o termo participante refere-se a participantes adultos. 
 

Sessão 
Uma sessão de treino é definida neste guia como uma única 
sessão de treino que tem lugar ao longo de um dia ou uma 

parte de um dia. Pode durar 30 minutos, uma hora, ou 
mesmo um dia inteiro. Uma sessão de treino pode 
incluir intervalos ao longo do dia e cobrir um ou mais 
tópicos. Uma sessão poderia realizar-se numa sala de 
aula, num pequeno grupo com uma única família, ou 
mesmo um-a-um. um plano Um programa de formação, 
para efeitos deste guia, é uma colecção de sessões de 
formação que completam um ciclo de formação. Por 
exemplo, uma agência poderia oferecer um programa 
de formação de 8 semanas uma vez por semana. O 

programa de formação poderia então ser reiniciado para 
um novo grupo de pessoas. (Workshops e Cursos, 

2021) 
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A base de um Workshop: Conhecimentos, Aptidões e Atitudes 
Este guia segue um quadro para orientar e preparar os refugiados para as suas novas vidas 
através do reconhecimento de competências, que se baseia nos conhecimentos, aptidões, 
atitudes, crenças e mudanças de comportamento que conduzem à auto-suficiência e a um 
reassentamento bem sucedido. Do mesmo modo, os supervisores de programas e os 
profissionais/formadores melhoram os seus conhecimentos, aptidões e atitudes, a fim de 
serem mais eficazes. Esta secção analisa os conhecimentos, aptidões e atitudes dos 
formadores e dos participantes. 

 
Conhecimento

  
Habilidades Atitudes 

- Na maioria das vezes, a 

informação é factual. 

- Concreto. 

- Aprendeu durante a 

orientação cultural 

- Adquirido durante a 

aprendizagem das noções 

básicas de reinstalação no 

país de acolhimento. 

- Informação sobre 

comportamentos e atitudes 

comuns no país de 

acolhimento, por exemplo, 

comportamentos e atitudes 

comuns no país de 

acolhimento 

- Para fazer algo, 

necessitará de 

capacidades mentais, 

manuais, ou verbais. 

- Permitir que alguém 

complete uma tarefa 

- Considere o seguinte 

cenário: Durante a 

orientação, os participantes 

podem aprender a 

encontrar um equilíbrio 

entre a sua cultura de 

origem e a do país de 

acolhimento. 

 

- Pensamentos e crenças 

que são frequentemente 

inquestionáveis 

- Quando as atitudes são 

abordadas, um participante 

pode ser capaz de 

considerar ou adoptar 

novos valores ou 

perspectivas. 

- Exemplo: Reconhecendo 

que equilibrar diferentes 

culturas pode ser difícil e 

demorado. 
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As pessoas raramente aprendem em categorias discretas; ao invés, os três componentes são 
frequentemente misturados, mesmo que uma área de aprendizagem possa predominar num 
determinado momento. Quando uma pessoa aprende sobre diferenças culturais no país de 
acolhimento, por exemplo, expande os seus conhecimentos sobre o assunto. 
Simultaneamente, melhoram competências como a tolerância para com pessoas de outras 
culturas e o desenvolvimento de novas atitudes em relação às diferenças culturais. 

 

Dado o tempo limitado que os profissionais têm com os co-participantes, o conhecimento é 
obviamente o mais fácil de abordar; contudo, as lições podem e devem abordar os três. É 
fundamental ter expectativas realistas sobre o que pode ser alcançado em termos de 
competências e atitudes em situações em que as relações são novas, a confiança está a ser 
construída, e o tempo é limitado. 
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 Conhecimentos, Aptidões e Atitudes para Praticantes 

 
Conhecimento, aptidões e atitudes são os alicerces 

de uma formação e orientação eficazes. Os 
profissionais eficazes têm conhecimentos, 

aptidões e atitudes sobre a formação e os 
tópicos que ensinam, e os programas e 
sessões de formação que ministram 
devem incluir conhecimentos, aptidões 
e atitudes para os participantes que 
estão concentrados no tópico e no 
conteúdo. 
 

Pergunta a si próprio: A quem se pode 
dirigir se tiver perguntas sobre normas 

e conteúdos do programa como novo 
praticante? 

 
Os profissionais devem ter um amplo entendimento do 

conteúdo essencial para responder a questões que possam surgir. Se um praticante não 
souber a resposta a uma pergunta, é fundamental que o praticante declare que não sabe a 
resposta, mas que a estudará e apresentará um relatório. Os profissionais não devem dar 
informações falsas ou inventar respostas para bem do bem-estar e compreensão dos 
participantes. É da responsabilidade de um praticante conduzir uma pesquisa, encontrar 
respostas, e acompanhar os participantes para assegurar que estes estão a receber 
informações precisas. 

 
Quer saber mais sobre o que um praticante pode fazer quando lida com um 
assunto sensível? 

 
Seguem-se exemplos de conhecimentos, competências e atitudes apropriadas que um 
praticante eficaz deve possuir: 
 
Conhecimento 

• Abordagens, teorias, e melhores práticas de reconhecimento de competências 
• Orientação num ambiente cultural ou comunitário 
• que está incluído no processo de reinstalação, e quem está envolvido? 
• Trabalhar com pessoas de várias origens: abordagens e técnicas 
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• Quando utilizar diferentes técnicas e com quem: estratégias de facilitação e formação 
apropriada ou técnicas de entrevista 

• Avaliações das sessões e da aprendizagem 
 
Habilidades 

• Linguagem corporal, voz, tom e escolha de palavras contribuem todos para uma 
comunicação eficaz. 

• A capacidade de aprender rapidamente 
• Utilização de uma variedade de técnicas para envolver os participantes 
• Capacidade de tomar decisões sólidas e de agir profissionalmente 
• Trabalhar com um intérprete requer saber quando deixar tempo para a interpretação, 

como quebrar a informação, e outras competências. 
• Compreender, administrar, e analisar avaliações 
• Organize o seu tempo. 
• Experiência de planeamento de currículos ou aulas 

 
Atitudes e qualidades 

• Motivados e entusiasmados com o trabalho 
• Disponibilidade para trabalhar como parte de um grupo 
• Desejo de aprender 
• Adaptabilidade 
• Energia 
• Sem medo de cometer ou admitir erros 
• Para crescer como praticante, ela/ele deve ser auto-reflexiva. 
• Compassiva 

 
Os profissionais que trabalham com refugiados em aconselhamento e orientação profissional 
têm um conjunto único de competências, conhecimentos e atitudes que são necessárias 
quando se trabalha com populações de refugiados e imigrantes. 
 
Eis algumas delas: 
 Conhecimento do contexto do país anfitrião, programas de reinstalação, e programas 

locais, por exemplo. 
 A comunicação transcultural é quando se comunica com pessoas de diferentes 

culturas. 
 O conhecimento pessoal adquirido ao interagir com ou viver noutras culturas, o que 

ajuda os profissionais a compreender alguns dos desafios que os refugiados e 
imigrantes podem enfrentar durante o reassentamento. 
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 Respeito por pessoas de várias origens, bem como um desejo de ajudar outras 
pessoas no processo de reinstalação e integração. 

 
 

 
Actividade: Como praticante/formador, quais são alguns exemplos dos seus 
conhecimentos, aptidões e atitudes? Preencha os espaços em branco na tabela. 

É dado um exemplo. 
 

Exemplos de 
conhecimentos 

Exemplos de 
competências 

Exemplos de 
atitudes 

Estou familiarizado com os 
antecedentes e 
necessidades dos 
participantes que assistiram 
às sessões. 

Estou disposto a cometer 
erros e estou aberto a 
discutir construtivamente os 
desafios com os outros. 

Estou empenhado em 
tornar as sessões tão 
eficazes quanto possível 
para os nossos 
participantes, e estou 
empenhado em fazê-lo. 

   

   

   

 
 
Numa sessão do programa, um praticante eficaz deve abordar conhecimentos, aptidões 
e atitudes. 

 
Considerar os antecedentes e culturas das pessoas. 
Antes de mais, os profissionais devem pensar em como as culturas, antecedentes e 
identidades pessoais dos participantes irão afectar as suas reacções à formação e orientação, 
bem como à reinstalação. Por exemplo, um praticante pode querer aprender o que os 
participantes sentem sobre os educadores, a participação activa na sala de aula, e a relação 
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entre idade e aprendizagem. A compreensão destas e outras questões pode ajudar os 
praticantes a evitar potenciais armadilhas e a maximizar os pontos fortes dos participantes. 
 
Utilizar uma variedade de métodos e ajudas visuais para fazer passar a mensagem. 
Em segundo lugar, os adultos aprendem melhor quando estão activamente envolvidos nos 
seus estudos e os seus antecedentes, necessidades, interesses, e preferências de 
aprendizagem são considerados. A formação para refugiados e imigrantes é vista como uma 
forma de aprendizagem transcultural na qual novos conhecimentos, competências e atitudes 
são discutidos e comparados com os que já são familiares. Os praticantes são encorajados a 
utilizar uma variedade de métodos e ajudas visuais porque os participantes trazem uma 
variedade de antecedentes educacionais e preferências de aprendizagem para a orientação. 
 
Avaliam a aprendizagem numa base regular e determinam as necessidades dos 
participantes. 
Terceiro, ao longo das sessões ou programas de orientação, o praticante deve continuar a 
avaliar as necessidades dos participantes e a avaliar o que aprenderam ou já sabem. 
 
Os praticantes que tenham um conhecimento profundo dos seus participantes, do conteúdo 
essencial, do contexto em que trabalham, e dos vários tipos de aprendizagem e competências 
que levam a transições bem sucedidas estão prontos para começar a planear sessões 
utilizando a estrutura KSA. (Capítulo 12. Formação e Assistência Técnica | Secção 4. 
Realização de um Workshop | Secção Principal | Caixa de Ferramentas Comunitárias, 2021) 

 
Que tipos de conhecimentos, competências e atitudes poderia incluir numa 
sessão de formação sobre os seguintes tópicos? Ser-lhe-á dado um exemplo. 
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Tanto os profissionais novos como os experientes devem estar cientes dos seguintes factos 
sobre o seu trabalho: 

• Agendas e materiais de formação actualmente em uso 

• Supervisão, equipa, expectativas e responsabilidades dos profissionais e dos 
participantes 

• A descrição de funções do praticante 

• Capacidade: para as capacidades e empenho dos empregados, voluntários e outros. 

• Língua, cultura, idade, antecedentes educacionais, necessidades diversas, questões 
sensíveis, etc., são todos factores do grupo. 

• Horários e horários 

• As opções de transporte dos participantes e a fiabilidade destas opções 

• Materiais, websites, parceiros, espaço, informação, intérpretes, e acolhimento de 
crianças são todos exemplos de recursos acessíveis. 

Sensibilização Cultural e Comunicação Intercultural 
A consciência cultural é uma habilidade necessária dos profissionais e uma componente 
importante da formação eficaz de refugiados e imigrantes. Um trabalho dos profissionais é 
certificar-se de que todos compreendem e beneficiam das informações e competências que 
estão a ser introduzidas e discutidas, bem como fornecer orientação sobre como desenvolver 
atitudes em relação a estas novas experiências. Estas pessoas, por outro lado, vêm de 
culturas e origens diferentes, e como resultado, vêem as coisas de forma diferente. Os 
praticantes que podem conceber e ministrar formação utilizando a sua própria compreensão 
das dimensões culturais e competências eficazes de comunicação intercultural são muito 
mais eficazes. A forma como um praticante vê o mundo, a formação e os participantes é 
influenciada pela lente cultural através da qual ele ou ela vê a aprendizagem, a dinâmica da 
sala de aula, e as funções do praticante. Os praticantes podem melhorar a prestação de todos 
os tópicos através do desenvolvimento e aproveitamento da sua consciência cultural e 
competência, permitindo aos participantes compreender e aplicar melhor os conhecimentos, 
aptidões e atitudes abordados na formação. Os praticantes também ajudam os participantes 
a compreender as suas próprias visões do mundo, abordagens de aprendizagem e 
adaptação, introduzindo vários aspectos da consciência cultural durante a orientação.  
Os praticantes devem primeiro ser capazes de definir a cultura antes de poderem desenvolver 
a consciência cultural. Os praticantes devem então tornar-se mais conscientes da sua própria 
cultura, incluindo quem eles são e no que acreditam. Finalmente, um praticante está 
preparado para começar a estudar uma nova cultura. 
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Os passos para aprender sobre uma nova cultura:

 
Uma formação eficaz para refugiados e imigrantes considera pelo menos duas 
culturas ao mesmo tempo, se não mais: a cultura dos participantes e a cultura 
do país de reinstalação. Como resultado, os profissionais devem familiarizar-se 

com as culturas das pessoas que irão participar na formação. 
 

Passo 1: Compreensão da cultura 
A cultura refere-se aos conhecimentos, crenças, valores e história partilhados que sustentam 
os padrões de comportamento dentro de um grupo de pessoas. A cultura pode ser definida 
como a forma como um grupo de pessoas comunica, adora, cuida da sua saúde, estuda, toma 
decisões, socializa, e cuida económica e emocionalmente de si e das suas famílias. 
As ideias, valores e crenças estão na raiz destas práticas. Os membros de um grupo 
começam a aprender sobre estas formas de comportamento e pensamento assim que 
nascem, e esta aprendizagem social continua ao longo da vida à medida que a sociedade 
evolui. 
 
Passo 2: Consciência Cultural de si mesmo 
Para se tornar mais consciente culturalmente, o primeiro passo é reconhecer as suas próprias 
percepções e crenças culturais.Outra ferramenta útil para a reflexão pessoal é a Roda da 
Identidade, adaptada no cartaz seguinte. Rotular cada segmento da roda utilizando a escala 
mostrada abaixo para completar a roda (adaptado de Goodman e Schapiro, 1997). Pode 
utilizar mais do que um número para rotular um segmento. 

Compreensão 
da Cultura

Consciência 
Cultural de Si 

Próprio

Aprender sobre 
uma nova 

cultura
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Há mais alguma coisa que possa acrescentar ao cartaz de identidade para se 
descrever melhor? 

Os praticantes devem estar conscientes das suas próprias normas e crenças 
culturais, bem como respeitar as normas e crenças dos outros.  
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Passo 3: Aprender sobre uma nova cultura 
 

A cultura é frequentemente referida 
como um iceberg no campo da 
comunicação intercultural.  
 Apenas uma pequena parte do 
iceberg é visível no início. Apesar de 
a maior massa do iceberg estar 
abaixo da superfície e não ser vista 
pela maioria dos observadores, 
sabemos que ela existe. Os hábitos 
ou características culturais 
observáveis são vistos na porção do 
iceberg que é visível acima da água, 
como se vê no diagrama acima. Os 
aspectos mais visíveis da cultura e 
tradições são construídos e 
evoluem a partir das crenças e 
valores culturais muito mais 
profundos de um grupo. Um recém-

chegado que passa tempo numa 
cultura desconhecida aprende mais 

sobre os aspectos invisíveis da cultura ao 
longo do tempo, como resultado das suas experiências dentro dela. Ao iceberg acima, 
acrescente cinco itens que representam a cultura de onde vem. Certifique-se de que estão no 
local certo: Deve ser colocado acima da água, se for algo que um recém-chegado possa ver. 
Se é algo que está escondido ou que levaria muito tempo a descobrir a um recém-chegado, 
deve ser escrito abaixo da superfície da água. Qual é um exemplo de algo que poderia ser 
escrito nas profundezas da superfície da água? Qual é a razão para isto? 
 
Demonstrando Respeito e Compreensão 
Evitar conceitos errados, preconceitos e estereótipos, é o aspecto mais difícil de aprender 
sobre pessoas de outros países. Quando as pessoas fazem suposições exageradas sobre 
categorias de identidade (cultura, etnia, nacionalidade, género, etc.) com base apenas em 
poucos membros representativos da comunidade, isto é conhecido como estereotipagem. É 
comum querer categorizar e simplificar as coisas, mas estas sobre-generalizações 
negligenciam as diferenças individuais e podem levar a conclusões erradas, fanatismo, e 
mesmo discriminação. Uma generalização cultural, por outro lado, é uma representação da 
maioria das pessoas nas crenças ou padrões de comportamento comuns de um grupo 
cultural.   
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O quadro abaixo lista alguns mitos e generalizações culturais, assim como as suas 
características. 

Estereótipos Generalizações culturais 

Pressupostos mantidos 
inconscientemente 

Caracterizações gerais 

Categorizando Expectativas de forma 

Organizar mentalmente as pessoas Guiar a nossa antecipação e atitudes 

Simplista São úteis na análise dos padrões 
culturais 

Culturalmente aprendido através da 
família e dos meios de comunicação 

Utilizado como uma forma de fazer 
comparações sem juízos de valor 

 
Os profissionais devem lembrar-se que ainda estão a trabalhar com pessoas, muitas das 
quais vêm de locais e experiências bastante diversas, à medida que aprendem sobre um 
grupo de participantes e identificam coisas que têm em comum. Existem diferenças entre 
pessoas que pertencem ao mesmo grupo cultural. (House, 2021) 
 
Os estereótipos devem ser evitados tanto pelos profissionais como pelos 
beneficiários.  
Embora haja numerosas generalizações que podem ser utilizadas, cada indivíduo é único. 
Muitos refugiados já passaram por situações horríveis antes de virem para os Estados Unidos. 
Outros que sofreram traumas (incluindo refugiados) podem não ser capazes de simpatizar 
com as experiências de refugiados individuais. Os praticantes serão capazes de modificar 
melhor as sessões para satisfazer as necessidades e opiniões dos participantes se 
compreenderem mais sobre elas. 
 
Pedir às pessoas para falarem apenas por elas próprias e não pelos outros é um método 
inteligente para reconhecer indivíduos e prevenir estereótipos. Os praticantes podem pedir a 
um participante que chegou aos Estados Unidos como refugiado para falar sobre as suas 
experiências pessoais, se tal for adequado. Os indivíduos devem estar conscientes de que 
não se espera que falem em nome de todo o seu grupo étnico, cultural, linguístico ou religioso, 
mas sim que falem das suas próprias experiências pessoais.   
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Fornecendo Aconselhamento Eficaz através da Utilização da Consciência 
Cultural 
Os profissionais de orientação ajudam os participantes a obter informação específica, 
competências e atitudes sobre cultura, ajustamento cultural e comunicação intercultural. Um 
praticante que compreende os aspectos culturais e a cultura de um participante pode prever 
como as impressões de vida de um participante nos Estados Unidos afectarão a forma como 
ele ou ela reage aos prestadores de serviços e aos tópicos de formação. Um participante que 
se sinta desconfortável ao fazer perguntas numa sessão de formação ou ao falar com o 
professor dela ou do seu filho sobre os resultados escolares, por exemplo, pode ter crescido 
numa sociedade onde as figuras de autoridade questionadoras são desaprovadas. Os 
praticantes podem usar os seus próprios conhecimentos culturais para ajudar os formandos 
a compreender melhor os valores e dimensões culturais, fazer ajustamentos, e formar laços 
mais fortes. 
  
Quando se trabalha com refugiados ou imigrantes, é fundamental demonstrar compreensão 
cultural, especialmente quando se entra pela primeira vez na sua casa. Por exemplo, pode 
ser aceitável tirar os sapatos, deixar a pessoa mais velha entrar primeiro, ou dizer uma oração. 
Os praticantes não só demonstram respeito pelos participantes, seguindo estas práticas, mas 
também proporcionam oportunidades de conversação sobre costumes, diversidade nos 
Estados Unidos, normas culturais, contrastes e semelhanças, mudanças de comportamento, 
e ajustamento cultural. 
  
Em muitas áreas de formação e orientação, bem como noutros aspectos da integração, a falta 
de compreensão cultural pode causar problemas. Diferentes visões do mundo, métodos de 
comunicação, concepções de igualdade, noções de risco aceitável, e auto-realização são 
todos conflitos culturais comuns. 

  
Cada cultura tem o seu próprio conjunto de expectativas e padrões. Os praticantes 
(e outros) ganharão estas competências ao longo do tempo, trabalhando e 

envolvendo-se com indivíduos de outras culturas, assim como ouvindo e observando 
os outros. Ao aprender sobre uma cultura estrangeira, tenha em mente os seguintes 
pontos: 
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 Não há problema em perguntar isto? 
 É adequado perguntar em empresas mistas? 

 Posso obter esta informação sem perguntar directamente? 

 Esta informação tem de vir directamente do indivíduo, ou posso obtê-la de outra 
pessoa? 

 Lidar com o Ajuste Cultural 

Quando se trata de ensinar e aconselhar refugiados e imigrantes, os profissionais devem 
incluir a adaptação cultural em cada tópico e conversa. O ajustamento cultural é um grande 
elemento de deslocalização e integração. 
Como resultado, o ajustamento cultural e o choque cultural devem ser dados como temas da 
sessão, e os conceitos devem ser entrelaçados ao longo da sessão e do programa de 
formação. 
Os praticantes podem utilizar as seguintes formas para incluir o ajustamento cultural em 
outros temas da sessão: 
 Num determinado assunto, peça aos participantes para comparar e contrastar as suas 

experiências anteriores e actuais (por exemplo, como foram e para o mercado no seu 
país de origem e como o fazem hoje). 

 Peça aos participantes para explorarem como podem conduzir as coisas de forma 
diferente no seu país de origem em comparação com o país de acolhimento (por 
exemplo, métodos de disciplina infantil) 

 Discutir com os participantes o processo de ajustamento cultural, como este pode 
influenciá-los, e como se podem sentir a esse respeito.  
 

Independentemente da forma como o ajustamento cultural é abordado, os 
profissionais devem ter em mente que qualquer formação prestada aos 

refugiados e imigrantes, intencional ou não, incluirá o ajustamento cultural, 
uma vez que a integração está indissociavelmente ligada ao processo de 

ajustamento cultural. 
 
A curva em U da adaptação cultural 
A curva em U de ajustamento cultural é um dos métodos mais frequentes para retratar o 
processo de ajustamento cultural. Sverre Lysgaard, um sociólogo norueguês, apresentou esta 
teoria em 1955 para caracterizar as fases básicas do ajustamento cultural e ilustrar 
graficamente diferentes graus de ajustamento ao longo do tempo.  
A curva U de ajustamento cultural é composta por quatro fases diferentes que ocorrem 
frequentemente ao entrar numa nova cultura, seja em férias ou durante a mudança de 
residência. (Uma "curva W" implica que as pessoas passarão por um processo de adaptação 
semelhante quando regressam à sua cultura de origem, o que é geralmente referido como 
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"choque de reentrada"). As quatro fases de adaptação seguintes são descritas pela hipótese 
de Lysgaard: 
 
A curva em U, em resumo, descreve os altos e baixos da adaptação a um novo ambiente: o 
visitante começa no topo da U, quando tudo é excitante e novo. Provavelmente encontram 
uma causa para fotografar os sinais de trânsito, cada refeição que consomem, e cada 
estrutura que passam por eles nesta altura. Por qualquer razão, acreditam que o café na sua 
nação anfitriã tem um sabor completamente diferente do café que bebem em casa. Vão querer 
ouvir cada local a dizer até as coisas mais pequenas simplesmente para ter uma noção do 
seu sotaque. 
 
Pouco depois desta fase inicial, irão 
experimentar o choque cultural. Este é 
o ponto em que notam que o café do 
seu país de acolhimento carece de 
algo que o seu café de casa faz. Eles 
começarão a querer refeições em 
casa. Como os seus amigos não estão 
por perto para desfrutar desta 
experiência com eles, podem estar a 
sofrer. Apesar de isto ter sido 
estimulante no início, podem começar 
a desejar o conforto do lar à medida 
que se sentem sós, desorientados e 
zangados com o quão radicalmente 
diferente é a sua nação anfitriã. 
 
Na terceira fase, aprenderão 
gradualmente a aceitar a nova cultura 
em que se encontram e a subir a forma 
de U. Podem começar a sentir-se 
como "locais" se frequentarem um 
certo café (podem dizer que o café foi 
uma grande parte da sua viagem a 
Edimburgo?), bem como a criação de uma área de estudo regular no campus. Começarão a 
compreender e a ver as coisas do ponto de vista local. 
A terceira fase da U continua na fase final, que é mais uma linha recta do que uma contínua 
curva ascendente de uma U. Chegarão a um ponto em que se sentirão confortáveis e 
confiantes a navegar na sua nação anfitriã, e começarão a chamar-lhe "casa". (Morissey, 
2021) 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

38 

  



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

39 

Uma nota final 

O guia do utilizador do REC foi concebido para ajudar os profissionais na utilização de ferramentas para 
validação, bem como instruções sobre como utilizar o material do REC listado no Apêndice. Fornece sugestões 
sobre como a formação pode ser organizada, bem como recomendações operacionais para permitir aos 
profissionais fornecerem aos migrantes e refugiados os instrumentos de que necessitam para reconhecer e 
validar as suas capacidades não formais. 

 

Este e-book foi concebido para prestadores de serviços que lidam com refugiados a nível internacional ou local. 
Os profissionais (ou trabalhadores/gerentes de casos) que ministram formação e orientação, supervisores ou 
coordenadores de formação, e aqueles que prestam orientação, tais como voluntários, estagiários, outro 
pessoal de apoio à reinstalação, outros prestadores de serviços, e membros da comunidade, podem todos 
beneficiar dela. 

 

Os programas de aconselhamento e reconhecimento de competências oferecem as bases para que os 
refugiados e imigrantes iniciem os seus processos de adaptação e viagens em direcção à auto-suficiência. Este 
livro electrónico contém várias sugestões que esperamos que levem o pessoal e os profissionais do programa a 
repensar os objectivos da sua formação e a forma como podem melhorar as sessões de orientação e 
aconselhamento. 
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Appendix 

Folhetos e folhas de trabalho 
 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 
 
 

 
 

IMPLEMENTATION 
SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 
PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 
TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 
and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS 

 
 

EFFICACY 
COMPETENCES 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 
 

MANAGEMENT 
SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 
STRATEGIC VISION 
DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑   
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 
 
 
 
 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 
PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 
TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 
 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 
and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 
improvement of the performance. 

 
 
 

 
HIGH 

I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 
priorities and making decisions at the right time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 
finding solutions to problems and making decisions. 



Implementation Skills 
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ACCURACY 
 

Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 
environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 
 
 
 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 
intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 
projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 
LOW 

I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 



Implementation Skills 
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AUTONOMY 

 
Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 
independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 
 
 
 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 
own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 
organizing  my own activities and self-regulating myself. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 
and/or reassurance. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 
that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 
and/or external reassurances. 



Implementation Skills 
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PROACTIVITY 

 
 
Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 
inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 
 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 
and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 
interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 
others in extra efforts. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 
questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 
sometimes taking on extra assignments. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 
interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 
and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 
I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 
organization. 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 
define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 
 
 
 

 
HIGH 

I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 
and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 
sometimes poorly structured and not always suitable. 
 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 
failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 
extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 



Implementation Skills 
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TIME MANAGEMENT 

 
 
Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 
urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 
 
 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 
and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 
achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 
role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 
priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 
collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 
respect deadlines, even short-term ones. 
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CREATIVITY 

 
 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 
Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 
 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 
spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 
different from those already in use and planned up to that time. 
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 
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COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 
characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 
 
 
 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES  
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  



Communicative/Relational 
Skills 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 
Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 
effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 
Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 
 

 
 
 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 
contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 
contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 
both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  
I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 
relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 
analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 
communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 
contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 
sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 
 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 
discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 
intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 
communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 
a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 



Communicative/Relational 
Skills 
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TEAM WORK 

 
 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 
resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 
 
 

 
 
 

HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 
activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 
always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 
difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 



Communicative/Relational 
Skills 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 

 
Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 
performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 
own emotional reactions. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
 

MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 
Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 



Communicative/Relational 
Skills 
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ASSERTIVENESS 
 
 
Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 
individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 
 
 
 

 
 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 
view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 
prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 
others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 
understanding the point of view of the other. 

MEDIUM HIGH  

 
 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 
coincide with those of others, but he is not always able to express them 
effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 
he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 
space for confrontation with the other, he is overwhelming. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 
tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 
influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 
way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 
experienced with anxiety and aggression. 



Communicative/Relational 
Skills 
 

 

 
54 

 
 

 
 

RELATIONAL COMPETENCES 
 
Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 
ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 

 
 
 
 

 
 

HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 
friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 
moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 
others, even sacrificing his own when necessary. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 
and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 
availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 
sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 



Communicative/Relational 
Skills 
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PUBLIC SPEAKING 

 
 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 
adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 
different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 
adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 
others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 
transmitting and managed to actively involve him. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 
his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 
arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 
audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 



Communicative/Relational 
Skills 
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PERSUASIVENESS 

 
Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 
 
 
 
 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 
to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  
To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 
sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 
promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 
and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 
in structuring situations to encourage desired behavior. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 
style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 
He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-
assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 
 
 
 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 
OPENNESS TO CHANGES 

ORGANISATIONAL AWARENESS 
SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 



Efficacy Competences  
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FLEXIBILITY 

 
Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 
 
 

 
 
 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 
it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 
understand the environment and act accordingly in a functional way.  
Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 
opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 
by well-defined procedures. 



Efficacy Competences  
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SELF-AWARENESS 

 
Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 
 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 
realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 
improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 
himself and on people. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 
improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 
but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 
unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 
people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 
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SELF-EFFICACY 

 
To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 
 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-
motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 
effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 
with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 
to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 
with situations and solve critical issues. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 
encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 
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RESISTANCE TO STRESS 

 
 
Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 
by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 
unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 
uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 
strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 
be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 
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OPENNESS TO CHANGES 

 
Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 
renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 
 

 
 
 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 
enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  
He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 
importance of change. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 
able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  
sufficiently committed. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 
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ORGANISATIONAL AWARENESS 

 
Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 
recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 
 

 
 

 
 

HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 
identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 
social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 
informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 
situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 
the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 
of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 
which the organisation is based. 
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 

 
Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 
organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 
organisation). 
 
 

 
 

 
 

HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 
he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 
company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 
which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 
of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 
and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 
organizational goals, within the limits of his duties and role-related 
responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 
 

 
LOW 

Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 
effort to carry out its activity. 
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MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 
context and on others. 

 
 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 
STRATEGIC VISION 
DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

 
 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 
motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 
 

 
 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 
certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 
to give support and manages the dynamics related to formal and informal 
hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 
 
 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 
or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 
direct people in the desired direction. 
He is a person who is quite oriented towards the development of others but 
sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 
which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
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DEVELOPMENT OF OTHERS 

 
 
Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 
professional growth and the involvement of its employees. 

 
 
 
 

 
 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 
problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 
assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 
members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 
leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 
both positive and negative, with its employees, and provides them with 
encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 
sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 
spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 
does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 
working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 
consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 
others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 
importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 
climate.  
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DELEGATION 

 
Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 
 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 
situations. 

 
 
 
 

 
 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 
clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 
Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 
invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 
support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 
and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 
delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 
respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 
excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 
communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 
activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 
controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 
recognize the value of motivation and support. 
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STRATEGIC VISION 

 
Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  
Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 
phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 
 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 
organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 
anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 
organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 
context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 
himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 
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DECISION-MAKING 

 
Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 
uncertainty and complexity. 

 
 
 

 
 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 
alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 
achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 
issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 
burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 
not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 
evaluate and choose between various alternatives and does not always make 
effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 
makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 
repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 
of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 
He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 
decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 
superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 
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NEGOTIATION 

 
Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 
Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 
 
 
 
 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 
negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 
any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 
uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 
requests of the interlocutor within the margins set. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 
possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 
evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 
influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 
as facts, examples, practical demonstrations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 
and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 
evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 
letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 
simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 
the interlocutor. 
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CONFLICT MANAGEMENT 

 
 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 
prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 
conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 

 

 
 
 

 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 
anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 
and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 
failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 
conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 
vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 

 
 
Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 
achieved, ensuring constant monitoring. 

 
 
 
 

 
 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 
but achievable objectives in terms of available resources and time, and 
monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 
manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  
Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 
works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 
It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 
priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 
creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - AUTO-DESCRIÇÃO 

Aqui está uma lista de adjectivos ou definições (palavras para dizer como está): Escolha 4 adjectivos adequados 
para si (escreva um X na caixa) Se não souber o significado de algumas palavras pergunte ao conselheiro (tutor, 
professor, professor) sem problemas. 

  
Eu gosto de fazer sempre a mesma coisa  

Pode contar comigo  

Agressivo  

Animado  

Ansioso (preocupo-me muito)  

Activo (não gosto de estar inactivo)  

Autoritário (quando falo, as pessoas ouvem e 
seguem os meus conselhos) 

 

Resolver o inesperado (quando algo novo 
acontece, o que eu não sei, compreendo 
imediatamente o que tenho de fazer neste 
momento) 

 

Tagarela (gosto muito de falar)  

Colaborativo (gosto de fazer coisas em 
conjunto com outras pessoas) 

 

Prático (posso fazer muitas coisas com as 
minhas mãos) 

 

Corajoso (quase nunca tenho medo)  
Criativo - Rico em imaginação (tenho 
fantasia) 

 

Curioso (gosto de aprender e descobrir coisas 
novas) 

 

Defensor de ideias (se penso numa coisa, 
não mudo de ideias facilmente e digo aos 
outros sem problemas) 

 

Disponível para ouvir (gosto de ouvir as 
histórias e pensamentos de outras pessoas) 

 

Disponibilidade - Disponibilidade para fazer 
(gosto de ajudar os outros) 

 

Sonhador (gosto de pensar)  

Engraçado (gosto de brincar)  

Nostalgico (penso muito no passado quando 
era jovem ou mais novo) 

 

Independente - auto-suficiente (eu gosto e 
sei fazer muitas coisas sozinho) 

 

Competências artísticas (sei desenhar, pintar, 
coser, dançar, cantar ou brincar, etc.) 

 

 
 

Naïve (as pessoas pensam muitas vezes 
que eu não conheço a vida) 

 

Nervoso - Irritável  

Observador/observador (gosto de olhar 
cuidadosamente para o que se está a passar 
à minha volta) 

 

Paciente (eu posso esperar)  

Sensível (fico facilmente ofendido)  

Prefere colaborar com outros  

Prefere fazer as coisas sozinho  

Prudente (estou muito atento aos 
perigos) 

 

Reservado (não falo muito de mim)  

Confortável em novas situações (sou fácil 
de andar em novos lugares, com novas 
pessoas) 

 

Confiante (tendo sempre a saber o que 
fazer ou dizer, e não tenho medo se outros 
discordam de mim) 

 

Fica facilmente desiludido (gosto muitas 
vezes das coisas no início, mas depois de 
pouco tempo já não gosto delas). 

 

Gosta de ajudar os outros  

Gosta de liderar (chefiar)  

Organizado (não perco as minhas coisas, 
tenho cuidado onde as ponho e sei sempre 
onde estou, não me esqueço das coisas que 
tenho de fazer) 

 

Gosta de resolver tarefas difíceis  

Tímido (tenho um pouco de medo de falar 
com pessoas que não conheço ou quando 
há muita gente) 

 

Silêncio   

Vai directo ao objectivo (sou rápido, 
penso o que quero e faço-o agora) 
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Uma experiência de sucesso 
"QUANDO SE FEZ ALGO, SAIU BEM". 

 
Eu queria... 

 

Então eu... 

 

 

Eu consegui... 
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EU SOU... 
 
Qual é o meu aspecto? 
Palavras / Imagem 

 

 

Que animal poderia eu ser? 

Palavras / Imagem 

 

 

Que planta poderia eu 
ser?Palavras / Imagem 

 

 
Que objecto/coisa poderia 
eu ser? 
Palavras / Imagem 

 

 

Onde é que eu quero estar? 

Palavras / Imagem 
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Annex 3 - GRELHA PARA AS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
  

SECTOR ECONÓMICO PROFISSIONAL 
 

Emprego de cuidados 

 
* pay attention to choose only creative commons images 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 

O assistente familiar é uma figura com características práticas-operacionais, cuja actividade se destina a prestar assistência a pessoas auto-suficientes e não auto-

suficientes, nas suas necessidades básicas, promovendo o seu bem-estar e autonomia dentro do clima doméstico-familiar.  

É também capaz de se relacionar com a rede de serviços territoriais, públicos e privados, a fim de assegurar assistência e oportunidades de acesso a estes serviços, 

a pessoas que não são capazes de desempenhar independentemente as obrigações relacionadas. 

Back to the contents ↑   
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Actividade 

profissional 
 

(o que eu faço / fiz) 

Knowledge 
 

(o que eu sei) 

Know-how 
 

(competências/o que posso fazer) 

Aptidões 
Interpessoais 
(características 

pessoais) 

Indicadores de betão 
(provas, exemplos) 

 

Assistente Familiar 
EQF 42 

 
UNIDADE DE 

COMPETÊNCIA: 
CAPACIDADE DE 

PRESTAR CUIDADOS E 
ASSISTÊNCIA EM 

RELAÇÃO ÀS 
NECESSIDADES E 

CONDIÇÃO PSICO-FÍSICA 
DA PESSOA ASSISTIDA 

 
 

Técnicas de apoio 
aos movimentos e 
movimentos, 
princípios básicos da 
terapia de 
reabilitação 
 
Elementos de 
anatomia e fisiologia 
do aparelho 
locomotor 
(esquelético e 
muscular) 
 
Riscos associados à 
utilização incorrecta 
de técnicas de 
elevação e 
transferência em 
cadeiras de rodas 

- Aplicar correctamente as técnicas 
de transferência de cadeira de rodas 
- Aplicar os procedimentos técnicos 
para a prevenção dos riscos 
profissionais 
- Aplicar técnicas para a assunção de 
posturas correctas 
- Realizar práticas simples de 
mobilização e manutenção das 
capacidades motoras, colaborando 
com a educação para o movimento 
- Apoiar a pessoa assistida em 
diferentes graus de deficiência nas 
práticas de higiene pessoal e no 
vestuário 
- Aplicar adequadamente técnicas de 
apoio ao movimento e marcha de 
utilizadores com diferentes graus de 
deficiência 
- Desenvolver a autonomia, vencer a 
resistência, tranquilizar, obter a 
colaboração 

Referência ao 
"dicionário de 
competências 
transversais" 

 
Comunicação 
interpessoal 
Assertividade  
Competências 
relacionais   
Autocontrolo 
emocional 
Persuasão  

 

Conhecimento dos produtos em uso para 
assegurar a higiene pessoal da pessoa 
Técnicas para prestar assistência e mobilidade 
a utilizadores com dificuldades de mobilidade 

 

 
 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673
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Conhecimento  
O conhecimento é o conjunto de conhecimentos, conteúdos, informações e noções adquiridas nos vários contextos da vida. 

São as coisas que são conhecidas, mesmo que nem todas sejam traduzidas na prática ou tenham relevância no local de trabalho.  

(por exemplo: conhecimentos técnicos, informáticos, métodos de ensino, conhecimentos legislativos, administrativos, etc.) 

 
Saber-fazer 
As capacidades representam a forma de fazer as coisas, com habilidade e destreza, incluindo através da utilização de ferramentas e tecnologias 

ou através da expressão dos seus próprios recursos pessoais.  

(ler e traduzir um texto inglês, escrever correctamente, desenhar, resolver problemas, mediação, diálogo...) 

 

Aptidões Interpessoais  
Características pessoais de várias ordens e definidas como presentes, recursos, atitudes, etc...  

(ser paciente, pontual, preciso, cordial, motivado...) 

 

Competência:  Capacidade de utilizar conhecimentos, aptidões e capacidades pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho 

ou de estudo e no desenvolvimento profissional e pessoal. 

 
*a competência não se limita a elementos cognitivos (envolvendo o uso da teoria, conceitos ou conhecimentos tácitos); abrange também aspectos funcionais (incluindo 

competências técnicas), bem como atributos interpessoais (por exemplo, competências sociais ou organizacionais) e valores éticos.  
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Pedimos-lhe que leia cada declaração cuidadosamente e marque com uma cruz (x) a avaliação que considera mais exacta na descrição de si próprio e o que 

pode fazer utilizando a escala abaixo. Se não sabe... não o deixe ao acaso! O objectivo não é avaliar-se a si próprio, mas identificar as competências que 

precisam de ser reforçadas. 

 

Assistente Familiar 
UC: CAPACIDADE DE PRESTAR CUIDADOS E ASSISTÊNCIA EM 
RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES E CONDIÇÃO PSICO-FÍSICA DA 

PESSOA ASSISTIDA 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

- Aplicar correctamente as técnicas de transferência de 
cadeira de rodas 

     

- Aplicar os procedimentos técnicos para a prevenção 
dos riscos profissionais 

     

- Aplicar técnicas para a assunção de posturas correctas      

- Realizar práticas simples de mobilização e manutenção 
das capacidades motoras, colaborando com a educação 
para o movimento 

     

- Apoiar a pessoa assistida em diferentes graus de 
deficiência nas práticas de higiene pessoal e no 
vestuário 

     

- Aplicar adequadamente técnicas de apoio ao 
movimento e marcha de utilizadores com diferentes 
graus de deficiência 

     

- Desenvolver a autonomia, vencer a resistência, 
tranquilizar, obter a colaboração 
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Pedimos-lhe que leia cada declaração cuidadosamente e marque com uma cruz (x) a avaliação que considera mais correcta na sua descrição e o que pode 

fazer utilizando a escala abaixo; depois, pergunte a uma pessoa (relacionada com o seu concurso de trabalho, se for possível) que o conheça para fazer o 

mesmo. A pessoa envolvida deve ser objectiva. 

Assistente Familiar 
 

COMUNICATIVAS e COMPETÊNCIAS 
RELACIONAIS 

Descritores de Indicadores * Como é que 
eu me vejo? 

Como é que 
os outros 
me vêem? 

COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 

Capacidade de utilizar eficazmente a linguagem verbal e a 
expressão não verbal (gestos, tom de voz, etc.) em relação aos 
diferentes objectivos de comunicação e em função do contexto. 
Capacidade de informar e apresentar factos e o seu próprio ponto 
de vista, de recolher informação, de convencer, de motivar e de 
interessar-se. 

 

 

Expresso uma comunicação que nem sempre é eficaz em 
termos de conteúdo, com argumentos relevantes e 
expressa de uma forma bastante clara, com o equilíbrio 
certo de análise e síntese. Utilizo métodos adequados para 
solicitar e gerir trocas de comunicação com os 
interlocutores em contextos habituais e não complexos. 
Tenho uma capacidade discreta de expressar a minha 
opinião sobre as posições dos outros, acompanhando-a por 
vezes de uma forma não verbal, coerente com o que digo. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

ASSISTÊNCIA  

Capacidade de afirmar os seus pontos de vista sem se sobrepor a 
outros ou ser anulado, respeitando a individualidade e 
demonstrando abertura e vontade de rever, se necessário, as suas 
posições. 

 

 

Estou consciente da legitimidade das minhas próprias 
opiniões, que não coincidem necessariamente com as dos 
outros, mas nem sempre sou capaz de as exprimir 
eficazmente. Num contexto relacional, por vezes mostro-
me acomodado se acredito que podem desencadear um 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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conflito ou, alternativamente, se não consigo encontrar um 
espaço de confronto com o outro, sou esmagador. 

COMPETÊNCIAS RELACIONAIS   

Capacidade de ouvir atentamente e compreender o ponto de 
vista um do outro e de responder aos sentimentos e 
humores, mesmo que não manifestados ou parcialmente 
expressos. Capacidade de construir relações com facilidade 
com base no respeito mútuo e considerando as suas 
próprias necessidades e as dos outros. 
 

 

Sei ouvir os outros e estou bastante disposto a aceitar o que 
os outros ouvem e manifestam. Tendo a agir em relação aos 
outros com uma certa atenção e disponibilidade, gerindo as 
relações de uma forma equilibrada; nem sempre estou 
disposto a sacrificar as minhas próprias necessidades para 
satisfazer as do outro. 

 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

AUTO-CONTROLO EMOCIONAL 

Capacidade de lidar eficazmente com as emoções positivas 
e negativas em diferentes situações. Capacidade de dominar 
impulsos e reagir de uma forma equilibrada mesmo em 
situações de stress. 

Sou bastante tolerante com os outros e tenho uma boa 
capacidade para gerir as minhas emoções. Por vezes sou 
capaz de me regular a mim próprio na expressão das minhas 
próprias emoções. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

CAPACIDADE DE PERSUASÃO   

Mostro uma capacidade discreta na escolha e modulação do 
estilo comunicativo e dos argumentos para influenciar os 
outros, por vezes falhando na minha intenção. Nem sempre 

5 5 

4 4 

3 3 
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Capacidade de ter uma influência ou efeito específico sobre 
os outros, de modo a persuadi-los ou induzi-los a aderir às 
suas ideias. 

adopto a estratégia mais eficaz e/ou proponho a criação de 
alianças/coalições. 

2 2 

1 1 

 
Notas do praticante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  



 
 
 
 
 

84 

Annex 4 - DIRECTRIZES DO "QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 
 

CONDUÇÃO:  
1ª acolhida amigável em chá ou café. 

Será necessário:  

- Pelo menos 2 entrevistas individuais  

- 1 entrevista em grupo - PPT para a apresentação de áreas de emprego - Processo de validação de 

competências no seu país. 

 

RECORDAÇÃO DO CONTEXTO DA REUNIÃO:  
O REC é um projecto para trabalhar no desenvolvimento das competências não formais e informais 

das pessoas provenientes da migração. 

 

INTRODUÇÃO DO TEMA PELO FORMADOR:  
“Vindo de um contexto de migração, queremos ajudá-lo a apresentar eficientemente as experiências 

que teve anteriormente, as capacidades, aptidões, que tem ou poderia empregar.  

Não se preocupe, este trabalho que faremos em conjunto é confidencial e continuará a ser sua 

propriedade, você é o "líder" da sua viagem, queremos que seja capaz de falar de si mesmo, 

posicionar-se de forma responsável, consciente e fundamentada.  

Ao mesmo tempo, para se posicionar ainda melhor, terá de ser informado para estar informado sobre 

o mercado de trabalho actual, e para o fazer, descobriremos em conjunto os sectores de actividade 

definidos como "em tensão" na nossa região. 

Isto permitir-lhe-á projectar-se a curto, médio e longo prazo.  

Finalmente, iremos introduzir-lhe os processos de validação das competências existentes na nossa 

região, para que possa potencialmente operá-las ao longo da sua viagem". 

 

Recomendações para o formador:  
As dicas de leitura relacionadas com "entrevistas explicativas" ajudá-lo-ão a conduzir a sua entrevista.  

As notas que tomar ao longo destes intercâmbios permitem-lhe preencher o questionário abaixo ou 

"memento" de informação a ser capitalizada. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

 

Data 

Operator___________________________________ 

 

Município de residência___________________ Telefone_______________________  

 

Em que fase de obtenção de documentação legal se encontra? 

_________________________________________________________________________ 

 

Carta de Condução (sabe o que significa?): sim □ não □  

(esta pergunta visa não só fazer propostas de trabalho específicas, mas também avaliar a 

extensão dos caminhos a percorrer. por exemplo: já conduziu no seu país mas não tem carta? 

depois só tem de recuperar a parte teórica? ou precisa de ter aulas de condução? Etc.) 

 

Porque escolheu deixar o seu país? (para compreender se é ou não um migrante em trânsito 

e para avaliar em conjunto que propostas fazer a ele/ela. É ela/ele um refugiado político ou 

um imigrante económico? Então temos diferentes leis a serem seguidas e oportunidades a 

oferecer) 

 

 

Há quanto tempo está aqui? 

 

 

Como chegou a este país? 

 

 

Está sozinho neste país? 

_________________________________________________________________________ 

 

Está registado no centro de emprego? sim □ não □ 

 

Já alguma vez participou em iniciativas de políticas activas como por exemplo de formação 

ou estágio?  
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(a pergunta visa investigar todas as vias de formação possíveis, não apenas formais, para as valorizar. 

a pessoa já participou em estágios ou actividades de formação informais? Adquiriu experiência na 

área de...) 
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EDUCAÇÃO 
 
Quantos anos já estudou? 
________________________________________________________________________________ 
 
Que estudos fez? 
______________________________________________________________________________ 
 
Qualificações educacionais (tem-as consigo ou ficou no seu país? - o objectivo da pergunta é 
compreender se estas qualificações já foram reconhecidas na sua totalidade, ou em parte, ou não 
foram reconhecidas de todo?) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Tem conhecimentos de informática? (com o portátil ou telefone mostram-nos o que podem fazer, 
que aplicação têm no telefone, o que podem fazer com o PC) 
 
 
 
Já participou em algum curso de formação, workshop ou seminário de curta duração? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
JOB 
 
Que trabalhos fez? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
De que empregos gostou mais? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Que trabalho gostaria de fazer? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Que competências/competências/aptidões/aptidões conexas possui? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Tem alguma certificação em conformidade com este trabalho? 
______________________________________________________________________________ 
 
Já alguma vez ouviu falar do processo de validação? (se não, apresente a "ferramenta 0" que 
explica o processo; se sim, pergunte-lhe que competência gostaria de ter sido reconhecida) 
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INTERESSES EXTRA-PROFISSIONAIS 
 
O que gosta de fazer? (esta pergunta pode ser feita mostrando fotografias ao utilizador, para que ele 
possa ser guiado pelo que a inspira e talvez iniciar uma narrativa que lhe permita investigar as suas 
capacidades e desejos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Participa em grupos ou associações e de que tipo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
O que é que faz durante a semana? (não para verificar a sua rotina diária, mas no seu tempo livre) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Alguma vez se voluntariou ou participou em iniciativas benéficas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ORIENTAÇÕES DO PROJECTO 

sector de trabalho: ………………………………………………………………………………… 

papel profissional:…………………………………………………………………………………. 

experiência educacional e profissional necessária:  

……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

trabalho por conta própria/dependente:  

………………………………………………………………… 

 

em/ com que tipo de organização é este trabalho possível? : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

quais são os passos necessários para o iniciar 

………………………………………………………………………………………………………. 

rentabilidade mensal: ……………………………………………………………………………… 

 

trabalhando sozinho ou em grupo: 
 ……………………………………………………………………. 
 

tem horários/alterações fixos/flexíveis:  

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

requer um investimento económico:………………………………………………………… 

 

pode ser feito no local de residência / requer uma transferência 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

o nível de autonomia de decisão necessário 

 

 baixa    média    alta 
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competências necessárias: 
 
competências:…………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

conhecimento: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

características pessoais 

……………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Uma vez recolhida esta informação a pensar neste projecto de pista, penso que a situação é..... 

 

Dificuldades objectivas (relacionadas com o contexto ou com as modalidades de acesso ao 

emprego, etc.) 



 
 
 
 
 

91 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Dificuldades subjectivas (relacionadas com as minhas capacidades, atitudes e necessidades) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

O que posso fazer para preencher as minhas lacunas 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Os meus pontos fortes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

O que é que tenho (qualificações, contactos, certificações, etc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A estratégia que pretendo adoptar inclui ….. 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO 

DA EXPERIMENTAÇÃO DO MODELO REC 
PARCEIRO DE 

ACOLHIMENTO 
 

PAÍS DE ACOLHIMENTO  

DATA(S)  

 
O2 – A3 = Realização da experimentação do Modelo REC:  

 
No âmbito do projecto "REC - Desenvolvimento de competências profissionais para o 
reconhecimento e validação de competências informais e não formais de aprendizagem de 
migrantes e refugiados & inclusão no mercado de trabalho", esta actividade activará uma 
experimentação local em TI, BE, ES, FR, GR e DE, envolvendo pelo menos 20 migrantes / 
refugiados numa sessão de formação realizada pelos profissionais formados no âmbito do O2-
A1, com o objectivo crucial de testar novas ferramentas para os ajudar a reconhecer, validar e 
certificar as suas competências não formais. 
 
- Grupo alvo (Idade, emprego, ou qualquer outra informação relevante sobre os 

participantes) 
 

- Que método(s) testou a partir do modelo REC?  
 

- Poderia explicar porque seleccionou esse(s) método(s)? 
 

- Aplicou alguma modificação ou tradução? Em caso afirmativo, poderia explicar 
porquê? 

 
- Por favor, explique brevemente a actividade realizada 

 
- Qual foi a metodologia utilizada para a implementação da actividade? 

 
- Na sua opinião, quais foram os principais pontos fortes e/ou os aspectos mais positivos 

da actividade? 
 

- Na sua opinião, quais os aspectos que deveriam ser melhorados na sua opinião? 
- Na sua opinião, como foi o nível de envolvimento dos participantes? 

 
- Principais conclusões 
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Annex 6 - GRELHA DE AVALIAÇÃO 2: FEEDBACK DOS PROFISSIONAIS 

 

  
 

 

 
Na sua opinião, esta actividade/método era: 

 
 

UTILIZADO □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 
 

INTERESSADO □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

Explicar em algumas linhas como era o ambiente do grupo antes e depois da experimentação 
 

Como foi o envolvimento dos participantes? 
 

Foi fácil envolver os participantes durante a actividade? 
 

De acordo com a sua opinião, qual foi o nível de 
compreensão dos participantes? 

 
De que forma esta ferramenta facilitou o seu trabalho com a pessoa?  

Este instrumento ajudou-o a identificar e avaliar as aptidões e competências de uma pessoa? 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑   
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Teve de modificar o método em função das características do grupo? 

Em caso afirmativo, como o modificou? 

Em que outras áreas pensa que é possível utilizar esta ferramenta?  

Por favor adicione qualquer comentário ou sugestão para melhorar a actividade/método 

 
7 

  



 
 
 
 
 

95 

Biblografia 
Ctb.ku.edu. 2021. Chapter 12. Providing Training and Technical Assistance | Section 4. Conducting a 

Workshop | Main Section | Community Tool Box. [online] Available at: 

<https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-technical-

assistance/workshops/main> [Accessed 5 October 2021]. 

 

Culturalorientation.net. 2021. Refugee Training and Orientation - A Guide for Service Providers / 

Publications / Resource Library / COR Center - Cultural Orientation Resource (COR) Center. [online] 

Available at: <http://www.culturalorientation.net/library/publications/refugee-training-and-

orientation-a-guide-for-service-providers> [Accessed 5 October 2021]. 

 

Engagedteaching.ucsd.edu. 2021. Workshops and Courses. [online] Available at: 

<https://engagedteaching.ucsd.edu/educators/workshops.html> [Accessed 5 October 2021]. 

 

House, M., 2021. Cultural Awareness. [online] Macmillanenglish.com. Available at: 

<https://www.macmillanenglish.com/us/blog-resources/article/cultural-awareness-1> [Accessed 

5 October 2021]. 

 

Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021]. 

 

Ispo.maillist-manage.eu. 2021. Situation Mediterranean Situation. [online] Available at: 

<https://ispo.maillist-

manage.eu/click.zc?od=2f2e831ae0e14bcd35d9ef6160d214074&repDgs=166050cc54c6422&link

Dgs=166050cc54bd59a&mrd=166050cc54b70d2&m=1> [Accessed 5 October 2021]. 

 

Migration and Home Affairs. 2021. migrant worker. [online] Available at: 

<https://ec.europa.eu/home-affairs/orphan-pages/glossary/migrant-worker_en> [Accessed 5 

October 2021]. 

 

Morissey, E., 2021. The U-Curve of Cross-Cultural Adjustment. [online] Arcadia Abroad. Available at: 

<https://studyabroad.arcadia.edu/blogs/student-bloggers/post/the-u-curve-of-cross-cultural-

adjustment/> [Accessed 5 October 2021]. 

  



 
 
 
 
 

96 

 

  



 
 
 
 
 

97 

 

 


	Este projecto tem sido financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.
	A. A Implementação do Projecto REC
	Α Breve resumo do REC
	Correspondência de competências, atitudes e empregos: a percepção dos profissionais

	B. A caixa de ferramentas REC
	Dicionário de Competências Transversais
	Auto-descrição
	Grelha para as Unidades de Competências
	Guidelines
	Grelha de avaliação 2: Feedback dos praticantes

	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	C. O Guia do Utilizador REC
	O Objectivo
	Getting Oriented
	Conhecer os seus grupos-alvo:
	Praticante / Treinador
	As pessoas raramente aprendem em categorias discretas; ao invés, os três componentes são frequentemente misturados, mesmo que uma área de aprendizagem possa predominar num determinado momento. Quando uma pessoa aprende sobre diferenças culturais no pa...
	Dado o tempo limitado que os profissionais têm com os co-participantes, o conhecimento é obviamente o mais fácil de abordar; contudo, as lições podem e devem abordar os três. É fundamental ter expectativas realistas sobre o que pode ser alcançado em t...
	 Agendas e materiais de formação actualmente em uso
	 Supervisão, equipa, expectativas e responsabilidades dos profissionais e dos participantes
	 A descrição de funções do praticante
	 Capacidade: para as capacidades e empenho dos empregados, voluntários e outros.
	 Língua, cultura, idade, antecedentes educacionais, necessidades diversas, questões sensíveis, etc., são todos factores do grupo.
	 Horários e horários
	 As opções de transporte dos participantes e a fiabilidade destas opções
	 Materiais, websites, parceiros, espaço, informação, intérpretes, e acolhimento de crianças são todos exemplos de recursos acessíveis.
	 É adequado perguntar em empresas mistas?
	 Posso obter esta informação sem perguntar directamente?
	 Esta informação tem de vir directamente do indivíduo, ou posso obtê-la de outra pessoa?
	Lidar com o Ajuste Cultural


	Uma nota final
	O guia do utilizador do REC foi concebido para ajudar os profissionais na utilização de ferramentas para validação, bem como instruções sobre como utilizar o material do REC listado no Apêndice. Fornece sugestões sobre como a formação pode ser organiz...
	Este e-book foi concebido para prestadores de serviços que lidam com refugiados a nível internacional ou local. Os profissionais (ou trabalhadores/gerentes de casos) que ministram formação e orientação, supervisores ou coordenadores de formação, e aqu...
	Os programas de aconselhamento e reconhecimento de competências oferecem as bases para que os refugiados e imigrantes iniciem os seus processos de adaptação e viagens em direcção à auto-suficiência. Este livro electrónico contém várias sugestões que e...
	 
	Appendix
	Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS
	Annex 2 - AUTO-DESCRIÇÃO
	Aqui está uma lista de adjectivos ou definições (palavras para dizer como está): Escolha 4 adjectivos adequados para si (escreva um X na caixa) Se não souber o significado de algumas palavras pergunte ao conselheiro (tutor, professor, professor) sem p...
	Annex 3 - GRELHA PARA AS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
	Annex 4 - DIRECTRIZES DO "QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA
	Annex 5 - QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO
	DA EXPERIMENTAÇÃO DO MODELO REC
	Annex 6 - GRELHA DE AVALIAÇÃO 2: FEEDBACK DOS PROFISSIONAIS

