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Novas Oportunidades de Emprego (NOE) para Mulheres com 
Deficiência 

-Currículo em competências profissionais, competências TIC e “soft 
skills” para mulheres com deficiência- 

Currículo de formação. Diretrizes para formadores. 

 

1. OBJETIVO DA FORMAÇÃO 

O objetivo geral do projeto READY WOMEN é oferecer novas oportunidades e instrumentos 
inovadores às mulheres adultas com deficiência para melhorar as suas qualificações e, 
consequentemente, os seus níveis de empregabilidade e inserção no mercado de trabalho, 
principalmente através de ações de formação relacionadas com novas fontes de emprego e setores 
emergentes. 

O Ready Women Training é uma ferramenta interativa que tem como objetivo oferecer novas 
oportunidades e instrumentos inovadores às mulheres com deficiência física e sensorial para a 
melhoria das suas qualificações e consequentemente dos seus níveis de empregabilidade. 

Este currículo/curso de formação oferece às mulheres com deficiência a possibilidade de melhorar a 
sua formação para aceder ao mercado de trabalho, nomeadamente em empregos relacionados com 
novas oportunidades e rendimentos de trabalho. 

Esses conteúdos são também uma ferramenta que as mulheres com deficiência podem utilizar para 
desenvolver cursos que as capacitem na procura de emprego e que aprimorem as suas qualificações. 

O currículo/curso de formação está disponível em at https://www.readywomentraining.eu/. Esta 
página online disponibiliza novas metodologias e ferramentas para facilitar o acesso, avaliação e 
desenvolvimento de competências curriculares e a sua transferência para o contexto laboral, 
principalmente através de conteúdos formativos relacionados com as Novas Oportunidades de 
Emprego (NOE) e com os seus sectores emergentes. 

https://www.readywomentraining.eu/ está disponível em 8 idiomas (inglês, espanhol, português, 
italiano, grego, turco, búlgaro e letão).  

O objetivo da formação Ready Woman é aumentar as hipóteses de encontrar um emprego, 
especialmente nas novas oportunidades de trabalho, para mulheres com deficiência proporcionando-
lhes ferramentas para serem capazes de usar o computador em seu benefício, para desenvolver e 
atualizar as competências empresariais e as competências transversais que, muitas vezes, contribuem 
para uma melhoria significativa da qualidade do trabalho realizado, informando-lhes o que é o 
conceito de integração de gênero e como lidar com os problemas que enfrentam em suas vidas sociais 
e profissionais e, por fim, orientá-las em questões de emprego. Além disso, o currículo/curso apresenta 
os formadores nos documentos principais para que conheçam o quadro europeu para as mulheres 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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com deficiência, contribuindo para uma vida independente e o papel de assistente pessoal, um apoio 
muito importante para as mulheres com deficiência. 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do currículo/curso de formação são os seguintes:  

★ Conhecer os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, o enquadramento a nível 
europeu e o que a UE diz sobre a deficiência, e sobre uma vida independente. 

★ Informar as mulheres com deficiência sobre as possibilidades que os conhecimentos de 
informática e TIC lhes podem oferecer, e ensiná-las como usá-los. 

★ Proporcionar às mulheres com deficiência informações sobre empreendedorismo, coragem 
para serem empreendedoras e independentes. 

★ Mostrar às mulheres com deficiência os benefícios das profissões relacionadas com os 
computadores, os currículos/cursos, as cartas de apresentação, os sites de procura de 
emprego e as redes sociais. 

★ Perceber as vantagens e desvantagens de ser mulher e defender os seus direitos quando são 
expostas a qualquer discriminação por serem mulheres. 

★ Orientar mulheres com deficiência em questões trabalhistas, a fim de aumentar as suas 
hipóteses de encontrar um emprego. 

 

3. DURAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Pretende-se que este curso tenha uma duração superior a 65 horas sem incluir as horas de 
aprendizagem para o módulo de competências em TIC, que deve ser flexível. Seria aconselhável fazer 
este módulo para que cada formando pudesse dedicar o seu tempo ao estudo dos materiais 
fornecidos. Cada módulo dura entre 20 - 10 horas e cada unidade representa entre 4 e 1 hora de 
aprendizagem. 

 

4. DESCRIÇÃO GERAL (Tabela, nº de unidades/módulos ...) 

Este curso/programa é apresentado em 34 unidades e 6 módulos de formação nos seguintes tópicos:  

★ Módulo 1: Quadro europeu para pessoas com deficiência: Emprego, mulheres e 
deficiência - Vida independente (15 horas). 

★ Módulo 2: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC para 
mulheres com deficiência (horário flexível),  

★ Módulo 3: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência (6 horas),  
★ Módulo 4: Competências sociais para mulheres com deficiência no mercado de 

trabalho (12 horas),  
★ Módulo 5: Integração de gênero para mulheres com deficiência no emprego (objetivos 

sustentáveis AGENDA 2030) (12 horas)  
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★ Módulo 6: Estratégia de Acompanhamento para Consultores de Trabalho de mulheres 
com deficiência (15 horas).  
 

Cada módulo temático está pensado para ser disponibilizado através da apresentação de conteúdos, 
atividades, métodos de avaliação e ferramentas a serem utilizadas de forma individual ou em grupo. 

5. CONTEÚDOS INDICATIVOS 

O conteúdo indicativo é fornecido para informar o formador/treinador sobre a ampla gama de 
possibilidades no conteúdo e na atividade e para garantir que os materiais básicos, documentos e 
teorias sejam incluídos no material do curso. O formador/treinador é encorajado a ser criativo e 
flexível em relação às necessidades e vontade de aprender do formando. 

 

★ Módulo 1: Estrutura europeia para pessoas com deficiência (20 horas) 
✔ Unidade 1: Introdução ao quadro europeu para pessoas com deficiência 
✔ Unidade 2: Acessibilidade e vida independente 
✔ Unidade 3: Autoavaliação para uma vida independente 

 
★ Módulo 2: Novos rendimentos de emprego e competências em TIC para mulheres com 

deficiência (horário flexível): 
✔ Unidade 1: Introdução aos computadores: Benefícios dos computadores, uso do 

computador, uso da Internet e pesquisa. 
✔ Unidade 2: Criação de portfólio: Conteúdo do currículo, conteúdo da carta de 

apresentação e envio de currículo e carta de apresentação. 
✔ Unidade 3: Procura de emprego online: sites de emprego e comunicação com 

potenciais empregadores. 
✔ Unidade 4: Redes sociais: Oportunidades das redes sociais e hashtags usadas por 

potenciais empregadores. 
✔ Unidade 5: Novas oportunidades de empregos: setores emergentes, novas profissões, 

ocupações e competências exigidas. 
 

★ Módulo 3: Competências empreendedoras para mulheres com deficiência (6 horas, divididas 
em 5 fases): 

✔ Unidade 1 - Conceito de empreendedorismo e formas de empreendedorismo (1 hora). 
✔ Unidade 2 - Fatores que afetam o empreendedorismo (1 hora). 
✔ Unidade 3 - Condições de Empreendedorismo no País em causa (1 hora). 
✔ Unidade 4 - Como abrir ou avaliar um novo negócio (1,5 horas). 
✔ Unidade 5 – Exibição de exemplos de empreendedorismo de sucesso (especialmente 

mulheres com deficiência) (1 hora). Avaliação e autoavaliação do progresso registado 
(1/2 hora). 
 

★ Módulo 4: Competências sociais para mulheres com deficiência no mercado de trabalho (12 
horas): 

✔ Unidade 1 - Reconhecer e gerir as 'Soft Skills' e como se comunicar de forma eficaz (4 
horas a serem divididas em duas sessões de 2 horas) 
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✔ Unidade 2 - Gestão de tempo e tomada de decisão (4 horas a serem divididas em duas 
sessões de 2 horas) 

✔ Unidade 3 - Autoconfiança e autoestima (3 horas e meia a serem divididas em duas 
sessões de 2 e 1,5 horas) 

✔ Unidade 4 - Avaliação do progresso registrado (sessão de 1 hora) 
 

★ Módulo 5: Integração de gênero para mulheres com deficiência no emprego (objetivos 
sustentáveis AGENDA 2030) (12 horas): 

✔ Unidade 1: Introdução à integração de gênero referente à deficiência (3 horas). 
✔ Unidade 2: Mapas de boas práticas em integração de gênero para mulheres com 

deficiência (políticas, programas, sociedade civil e governos) (3 horas). 
✔ Unidade 3: Métodos e estratégias para integração de gênero e deficiência e 

autoavaliação da consciência de gênero (3 horas). 
✔ Unidade 4: Comunicação com perspectiva de gênero (3 horas). alargamento referido 

a deficiência. 
 

★ Módulo 6 (para consultores de procura ativa de emprego): Estratégia de acompanhamento 
para consultores de procura ativa de trabalho para mulheres com deficiência (15 horas): 

✔ Unidade 1: O perfil do Consultor de procura ativa de emprego (1 hora). 
✔ Unidade 2: Barreiras à entrada no mercado de trabalho (2 horas). 
✔ Unidade 3: Atitude das mulheres com deficiência (2 horas). 
✔ Unidade 4: Procura de trabalho (1 hora). 
✔ Unidade 5: intervenção personalizada (2 horas). 
✔ Unidade 6: O uso das redes sociais (2 horas). 
✔ Unidade 7: Serviços de emprego (1 hora). 
✔ Unidade 8: Como ajudar mulheres com deficiência a escrever o seu currículo (2 horas). 
✔ Unidade 9: Preparação para uma entrevista (2 horas). 

 
★ Módulo 6 (para mulheres com deficiência):  Acompanhamento na procura de trabalho para 

mulheres com deficiência (12 horas): 
✔ Unidade 1: Empregabilidade (3 horas). 
✔ Unidade 2: Autoavaliação dos objetivos profissionais (3 horas). 
✔ Unidade 3: Técnicas de procura de emprego (3 horas). 
✔ Unidade 4: Entrevista de emprego (3 horas). 

 
 

6. PARTICIPANTES  

O curso destina-se a um máximo de 15 mulheres (20/55 anos) com deficiência física e/ou sensorial, 
disponibilizando aos formandos os meios necessários para garantir a acessibilidade ao curso, 
especialmente às mulheres mais motivadas para procurer trabalho. 

7. METODOLOGIA 

Este curso é baseado nas teorias de aprendizagem de Kolb, Gardner, Bruner, Bandura e Vygotsky 
(abordagem centrada no formando, estilos de aprendizagem, inteligências múltiplas, aprendizagem 
por descoberta, teoria social cognitiva e zona de desenvolvimento proximal). 
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Este programa será apresentado com uma abordagem aplicada onde as atividades e avaliações são 
relevantes para o contexto do formando: 
  

▪ Os adultos precisam estar envolvidos no planeamento e avaliação da sua instrução. 
▪ A experiência (incluindo erros) fornece a base para as atividades de aprendizagem. 
▪ Os adultos estão mais interessados em aprender assuntos que tenham relevância imediata 

para seu trabalho ou vida pessoal. 
▪ A aprendizagem de adultos é centrada no problema e não no conteúdo.  

 
Os formadores são incentivados a desenvolver e implementar uma ampla gama de estratégias de ensino, 

trabalho em grupo e metodologias de aprendizagem entre pares, bem como ferramentas de avaliação 
inovadoras, conforme apropriado. O uso de software de aprendizagem de tecnologia avançada e 
ferramentas online é encorajado através de uma pedagogia justificativa e evidente. 

 

8. RESULTADOS  

Todos os módulos do programa fornecerão ao formando um conjunto de competências profissionais 
e ferramentas que aumentarão a empregabilidade e um maior conhecimento dos padrões do local de 
trabalho e requisitos do empregador. O formando também compilará evidências de autoconsciência e 
autorreflexão aprimoradas em termos de atitudes pessoais, aspirações em relação ao emprego e 
igualdade de gênero. 

Além disso, os formandos aprenderão sobre os setores emergentes e as novas oportunidades de 
emprego que podem oferecer empregos e ocupações adequadas para pessoas com deficiência, 
permitindo-lhes talvez trabalhar em casa, se assim o desejarem, ou apenas descobrirem uma forma 
completamente nova de trabalho, em vez dos empregos básicos e tradicionais que lhes são oferecidos 
(limpeza, cuidadores, ...). 

 

9. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser fornecida através de uma série de ferramentas 
e abordagens que não forneçam apenas avaliação da 
aprendizagem, mas também avaliação para a aprendizagem. A 
avaliação para a aprendizagem é “um processo social ativo, no 
qual o indivíduo cria significado e que é melhor realizado com 
base no que já é conhecido (Stobart, 2008: 150)”. Sadler em 
1989 e Stiggins et al., 2007 delineou elementos-chave de 
aprendizagem eficaz: conhecer o objetivo desejado, a posição 
atual de alguém em relação ao objetivo e como fechar a lacuna 
entre os dois (McSweeny, 2012: 6). Stiggins et al., 
desenvolveram ‘Sete estratégias de avaliação para a 
aprendizagem’, que é uma estrutura organizacional para 
profissionais que enfatiza três questões importantes para o 
formando: Qual é o meu caminho? Onde me encontro 
actualmente? Como posso colmatar as minhas lacunas? 
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Após cada parte do módulo, o formador irá avaliar os 
conhecimentos dos formandos. O conhecimento será avaliado 
por meio de perguntas de acompanhamento que incluem a 
autoavaliação do formando e o trabalho independente 
realizado pelo formando. Uma vez que é sempre necessário 
que as mulheres, e as pessoas em geral, aprendam a comunicar 
mais e a avaliar a situação, a inclusão da autoavaliação na 
formação é fundamental. Será utilizado o método subsequente 
para medir a avaliação: Teste de satisfação; testar para medir 
as novas competências adquiridas; a correção ponto a ponto 
dos participantes funciona. 

Ao final de cada módulo, será elaborado um instrumento de 
avaliação com o formador/treinador onde são avaliados os 
conteúdos aprendidos e será solicitado aos formadores um 
breve relatório de evolução do formando que poderá ser 
utilizado pelo formador que o acompanhará. Os/As 
formandos/as, na procura de emprego, irão guiar-se pela 
metodologia Ready Woman de apoio ao emprego. 

Seria aconselhável avaliar os/as formandos/as da seguinte forma: 
“adquiriu/precisa melhorar” para não impactar negativamente 
a autoestima das mulheres com deficiência. Além disso, serão 
atribuídos crachás digitais (e-badges) a cada formando como 
recompensa pelas competências adquiridas na aprendizagem, 
bem como pelas tarefas realizadas. Crachás digitais são 
particularmente úteis como parte de um processo de avaliação 
formativa, fornecendo feedback constante e rastreamento do 
que foi aprendido e qual poderá ser o próximo passo. Além 
disso, os emblemas digitais funcionam particularmente bem 
para indivíduos que estão setressados com o teste e para 
formadores que procuram mecanismos para acomodar 
caminhos de aprendizagem diferenciados. 

Finalmente, logo que o curso de formação for concluído, será 
entregue uma certificação a cada formando/a. 

 

10.  RECURSOS 

Os recursos necessários são: uma sala de formação, dois 
formadores e notas das sessões para os/as formandos/as sobre 
o módulo, computadores pessoais com conexão à internet, um 
projetor de vídeo e outros materiais educacionais. 

Todos esses conteúdos estarão disponíveis no site do programa 
Ready Woman. 

Por outro lado, devido à crise da Covid-19, instalações adequadas 
serão preparadas considerando as medidas de saúde e 
segurança estabelecidas. 


