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GESTÃO DE CARREIRA

 Desafios atuais:

Identidade 
Pessoal:

Quem sou e 
para onde vou

• Papel ativo: auto-

gestão e proatividade

Exigências 

do mundo 

do trabalho
• Incerteza

• Rápida mudança

• Diversidade de 

funções

Contexto

• Relações sociais; 

grupos, …



4 APRENDIZAGENS FUNDAMENTAIS (UNESCO)

Pilares do 

Conhecimento

Aprender 
a Fazer

Aprender 
a 

Conviver

Aprender 
a Ser

Aprender 
a 

Conhecer



COMPETÊNCIAS PARA O SÉC. XXI

Competências

Cooperação

Pensamento 
Crítico

Criatividade
Literacia 

Tecnológica 
e Media

Competências 
de 

Comunicação



GESTÃO DE CARREIRA

Qualificar-se

Especializar-
se

Atualizar-se

Reciclar-se
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MERCADO DE TRABALHO

Modelos de Carreira 
Tradicionais

Estabilidade

Emprego para a vida

Progressão com base na 
idade

Curso - profissão

Modelos de Carreira 
Contemporâneos

Empregos voláteis

Eu – gestor da minha própria 
carreira

Sucesso – ligado a fatores 
psicológicos

Soft-skills

Adaptabilidade



MERCADO DE TRABALHO

AUTO- RESPONSABILIDADE



PAPEL DO SUJEITO

 Estar mobilizado para a ação.

 Estabelecer objetivos mais curtos

 Possuir o próprio controlo da sua vida

 Saber gerir as emoções

É o próprio a assumir o protagonismo e a responsabilidade da sua história

A mudança exige adaptabilidade: múltiplas possibilidades e períodos de aprendizagem.



ESTRATÉGIA:

Os 7 fatores associados a um bom estratega:

1. Estabelecer pequenas etapas / objetivos curtos;

2. Planos multidimensionais: não se cingir apenas ao papel profissional;

3. Ter objetivos que não se limitem à transição;

4. Monitorizar a implementação do nosso projeto – avaliar;

5. Satisfação pessoal.



QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES



AS POSSIBILIDADES:

Ensino Superior

Formação Profissional

Procurar trabalho ou estágio;

Voluntariado; viagens; cursos de línguas; experiências
de trabalho, …



AS POSSIBILIDADES:

Ensino Superior

Licenciatura 1º Ciclo

(3 anos)

Licenciatura + Mestrado Integrado 

(3+2= 5 anos)



AS POSSIBILIDADES:

 Quais os cursos?

 Em que universidades?

 Condições de acesso, médias e pré-requisitos?

 Que saídas profissionais?

 Bolsas e apoios sócio-económicos…



ENSINO SUPERIOR

 Oferta formativa;

 Provas de Acesso;

 Médias de entrada nos anos anteriores.
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http://www.dges.gov.pt/pt 

http://www.dges.gov.pt/guias  



ENSINO SUPERIOR

http://www.inspiringfuture.pt/

 Cálculo da média final do Ensino Secundário.

http://uniarea.com/acesso/

http://infoescolas.mec.pt/
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http://www.inspiringfuture.pt/
http://uniarea.com/acesso/
http://infoescolas.mec.pt/


ENSINO SUPERIOR

Passos a dar:

1. Verificar as possibilidades de cursos que mais podem interessar;

2. Verificar as notas de acesso e provas de ingresso;

3. Comparar planos de estudos;

4. Conhecer melhor caraterísticas da cidade, sistema de transportes,

alojamentos disponíveis;

5. Informar-se acerca de bolsas de estudo e propinas. 16



CTESP – CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

 Formação superior curta não conferente de grau.

 Formação:

 Geral,

 Científica,

 Técnica,

 Em contexto de trabalho.

 Qualificação nível 5.

 Duração: 2 anos.



 Para aqueles que não querem licenciatura mas não querem ingressar no mercado de trabalho

sem especialização numa área.

 Pode continuar os estudos numa licenciatura.

 Concurso especial de acesso;

 Possibilidade de equivalências a algumas disciplinas.

CTESP – CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS



O PAPEL DO PSICÓLOGO

Tomar decisão

vs

Sensibilizar, informar, intervir nos fatores psicológicos associados à carreira 

(crenças, hábitos produtivos, otimismo, flexibilidade, …)

Consulta psicológica para necessidades específicas



O PAPEL DA FAMÍLIA

Personagens centrais da história dos filhos!

 São os que melhor os conhecem;

 Partilham laços afetivos únicos e insubstituíveis;

 São quem lhes transmite confiança e impulsiona para o futuro, para explorar o mundo e

iniciar novas ideias e projetos;

 Apoiam a tomada de decisão e podem ajudar na reflexão sobre dificuldades, aspetos a

melhorar e oportunidades de sucesso.



O PAPEL DA FAMÍLIA

 Que caminho já perceberam que os vossos educandos têm feito na construção do seu projeto

futuro?

 O que fazem com os vossos filhos / educandos para contribuir para o desenvolvimento de

competências de carreira?



O PAPEL DA FAMÍLIA

 Figuras-chave:

 Suporte emocional

 Proporcionar informação: a sua história escolar, interesses e valores, dificuldades que

sentiram, as suas experiências, no que consiste o seu trabalho, as suas principais

conquistas e estratégias de adaptação à mudança.

 Que experiências tiveram na infância que marcaram as vossas escolhas?



Obrigada e Boas Escolhas

spo@es-al-berto.com

mailto:spo@es-al-berto.com

