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Módulo 4: “Soft skills” para mulheres com deficiência no mercado de 
trabalho 

 
Introdução 
 

O QUE SÃO “SOFT SKILLS”? 

“Soft skills” são a comjugação de competências pessoais, competências emocionais, competências de 
comunicação e competências interpessoais. 

As competências pessoais caracterizam a forma como uma pessoa interage nos seus relacionamentos 
com outras pessoas. Caracterizam a inteligência emocional de uma pessoa. As competências pessoais 
determinam se uma pessoa é, por exemplo, boa em pensamento estratégico, negociação ou tomada 
de decisões. 

O desenvolvimento e o fortalecimento de competências sociais são importantes e essenciais para que 
as mulheres em geral e especialmente, as com deficiência se tornem e permaneçam parte ativa da 
sociedade. 

Ao contrário das competências técnicas ou competências “hard”, as competências pessoais não se 
referem ao conhecimento que se possui, mas sim aos comportamentos que exibe em diferentes 
situações. 

No que diz respeito à procura de emprego e ao mercado de trabalho, as competências pessoais são a 
diferença entre candidatos adequados e candidatos ideais. Na maioria dos mercados de trabalho 
competitivos, os critérios de recrutamento não se limitam à capacidade técnica e conhecimento 
especializado. 

Cada função de trabalho requer alguma interação com os outros, sejam eles colegas ou clientes, 
portanto, as competências sociais serão importantes para a maioria dos empregadores. 

Frequentemente, os recrutadores procuram pessoas com potencial para se tornarem líderes, com 
fortes competências de comunicação, adaptabilidade, gestão de tempo, competências de trabalho em 
equipa e solução de problemas. Não esperam que as mulheres tenham todas as qualificações e 
experiências desde o primeiro dia, mas precisam saber que têm as qualidades que lhes permitirão 
aprender e crescer na função. 

Tudo o que foi dito acima é especialmente importante quando falamos sobre a preparação de 
mulheres para um emprego. Se falamos também das mulheres com deficiência, a possibilidade de 
capacitar essas mulheres para que aprendam a detectar e autoavaliar suas competências pessoais é 
uma estratégia muito eficaz para prepará-las não só para realizar on seu trabalho, mas também para 
saber como defender os seus pontos fortes quando se trata de pertencer a uma equipa de trabalho e 
saber comunicar de forma eficaz como enfrentam as barreiras presentes no ambiente de trabalho, 
fornecendo soluções ao empregador. 
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Além disso, a formação de competências sociais é muito importante para apoiar o conteúdo de alguns 
módulos, por exemplo, aqueles vinculados aos módulos 2, 3 e 6 do currículo de Formação Ready 
Woman. 

 

Habilidades sociais para mulheres com deficiência 

1 Comunicação 

A comunicação é uma das competências sociais mais importantes. Comunicadores hábeis podem 
ajustar seu tom e estilo de acordo com seu público, compreender e agir com eficiência de acordo com 
as instruções e explicar questões complexas para colegas e clientes. 

Uma competência de comunicação chave, muitas vezes esquecida, é ouvir. Quer estejamos lidando 
com uma reclamação de um cliente ou a trabalhar com colegas, boa capacidade de ouvinte ajudará a 
aprender e responder corretamente às circunstâncias que forem apresentadas. 

A comunicação é a capacidade de transmitir ideias, informações e opiniões de forma clara e 
convincente, tanto verbalmente como por escrito, ao mesmo tempo que ouve e é receptivo às 
propostas dos outros. As competências de comunicação estão quase sempre no topo da lista de " 
competências essenciais" em qualquer anúncio de emprego. Pessoas com fortes competências de 
comunicação podem construir relacionamentos (desde a construção inicial de relações amigáveis até 
à chegada de um relacionamento de longo prazo). Podem ouvir bem e variar a sua comunicação de 
acordo com as circunstâncias. Evitam mal-entendidos e, em geral, tornam qualquer local de trabalho 
num ambiente confortável. 

 O programa de formação Ready Women focar-se-á especialmente neste módulo para desenvolver e 
fortalecer a comunicação eficiente, proporcionando aos formandos a oportunidade de avaliar os seus 
próprios estilos de comunicação, comunicar-se de forma construtiva em diferentes ambientes e 
expressar e compreender diferentes pontos de vista. 

Além disso, oferecemos Formação em competências para uma comunicação eficaz internamente o 
que influencia a automotivação e a positividade. Essas competências são muito importantes para as 
mulheres com deficiência, que muitas vezes enfrentam dificuldades acrescidas devido à sua 
deficiência. 

Após a conclusão deste módulo, o formando será capaz de: 

− Avaliar o seu próprio estilo de comunicação 

− Demonstrar a capacidade de se comunicar de forma eficaz em uma variedade de situações 

− Gerir competências para auto-apresentação e para comunicar os seus pontos fortes e fracos 

− Comunicação eficaz no local de trabalho 
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− Expressar o seu próprio ponto de vista claramente 

− Promover o respeito e a tolerância pelos outros 

− Reconhecer pontos de vista diferentes e conflituosos no local de trabalho 

− Capacidade de gerir e trabalhar no trabalho em equipa 

− Capacidade de organizar a gestão do tempo 

− Capacidade de resolver problemas 

− Tomar decisões de forma independente 

 

Alguns conteúdos a serem ministrados em “soft skills” serão: 

1.1 Comunicação em particular - Comunicação Eficaz no Local de Trabalho 

A competência para comunicar-se com eficácia é talvez a competência mais importante no processo 
de procura de emprego, na atividade no local de trabalho e em toda a vida em geral. 

Comunicar é dar, receber ou trocar ideias, informações, sinais ou mensagens através de meios 
apropriados, permitindo que indivíduos ou grupos persuadam, procurem informações, forneçam 
informações ou expressem emoções. 

Esta definição ampla inclui linguagem corporal, competências de fala e escrita. Descreve os objetivos 
da comunicação. Enfatiza a escuta como um aspecto importante da comunicação. 

A combinação específica de mídia deve ser adaptada às necessidades de expressão e compreensão, 
competências e preferências da pessoa com dificuldades de comunicação. Em particular, não se pode 
perder de vista a necessidade contínua de adaptação do sistema em pessoas que apresentam uma 
deterioração muito rápida ou em pessoas que estão em processo de aquisição de novas formas de 
comunicação. 

A capacidade de comunicar informações com precisão, clareza e como pretendido é uma competência 
vital para a vida e algo que não deve ser esquecido. Nunca é tarde para trabalhar nossas competências 
de comunicação e, ao fazer isso, podemos descobrir que isso melhora nossa qualidade de vida. 

Freqüentemente, a linguagem e a comunicação são identificadas como processos permanentes, mas 
nem todos os sistemas de comunicação são uma linguagem. A linguagem compreende um sistema 
ordenado de alto nível com uma estrutura muito formal que contém muitos códigos e sinais. 
Atividades que requerem uma linguagem não são ações comunicativas, mas cognitivas. 

Por sua vez, é importante levar em consideração as situações em que, devido a um trauma ou doença, 
a comunicação oral foi abruptamente interrompida. Nas mãos do interlocutor está a redução do 
sentimento de frustração, proporcionando espaços e ferramentas para que a pessoa possa continuar 
a interagir. É fundamental estar ciente de que as necessidades e preferências comunicativas da pessoa 
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são plurais e evolutivas: uma pessoa pode usar vários meios ou sistemas de comunicação e podem 
variar ao longo do tempo (por exemplo, dependendo da modificação de suas capacidades) ou 
dependendo de o contexto e as circunstâncias. Consequentemente, é essencial avaliar essas 
necessidades e preferências periodicamente. 

Um comunicador eficaz entende o seu público, escolhe um canal de comunicação apropriado, 
aprimora a sua mensagem para esse canal específico e codifica a mensagem de maneira eficaz para 
reduzir mal-entendidos por parte do (s) destinatário (s). 

Eles também buscarão feedback do(s) destinatário(s) para garantir que a mensagem seja entendida e 
tentar corrigir qualquer mal-entendido ou confusão o mais rápido possível. 

Os destinatários podem usar técnicas como Esclarecimento e Reflexão como formas eficazes de 
garantir que a mensagem enviada foi entendida corretamente. 

Algumas regras que as mulheres devem gerir para uma comunicação eficaz no local de trabalho são: 

1. Mostrar uma linguagem corporal adequada 
2. Tentar não interromper outra pessoa 
3. Pensar antes de falar 
4. Ser bom ouvinte 
5. Não ser defensivo ou estar ao ataque - ser neutro 
6. Não se desviar 
7. Estar confiante nassuas próprias ideias 
8. Estar aberto para receber ideias novas 

 

1.2 Escuta Ativa 

A escuta ativa é uma competência que pode ser adquirida e desenvolvida com a prática. No entanto, 
a escuta ativa pode ser difícil de dominar e, portanto, levará tempo e paciência para se desenvolver. 

A escuta ativa envolve ouvir com todos os sentidos. Além de dar total atenção ao orador, é importante 
que o "ouvinte ativo" também seja "visto" como ouvinte - caso contrário, o orador pode concluir que 
o que está falando não é interessante para o ouvinte. 

O interesse pode ser transmitido ao palestrante usando mensagens verbais e não verbais, como 
manter contato visual, balançar a cabeça e sorrir, concordar dizendo 'Sim' ou simplesmente 'Mmm 
hmm' para incentivá-los a continuar. Ao fornecer este 'feedback', a pessoa que fala normalmente se 
sentirá mais à vontade e, portanto, se comunicará com mais facilidade, abertura e honestidade. 

Ouvir é um componente fundamental das competências de comunicação interpessoal. 

Ouvir não é algo que simplesmente acontece (ou seja, ouvir), ouvir é um processo ativo no qual uma 
decisão consciente é feita para ouvir e compreender as mensagens do orador. 
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Os ouvintes devem permanecer neutros e não fazer julgamentos, isso significa tentar não tomar 
partido ou formar opiniões, especialmente no início da conversa. A escuta ativa também envolve 
paciência - pausas e curtos períodos de silêncio devem ser aceitos. 

Os ouvintes não devem sentir-se tentados a fazer perguntas ou comentários sempre que houver alguns 
segundos de silêncio. A escuta ativa envolve dar à outra pessoa tempo para explorar seus pensamentos 
e sentimentos, ela deve ter tempo adequado para isso. 

Ouvir ativamente não significa apenas se focar totalmente no orador, mas também mostrar 
ativamente sinais verbais e não verbais de escuta. 

Geralmente, os oradores querem que os ouvintes demonstrem "escuta ativa", respondendo de forma 
adequada ao que estão dizendo. As respostas adequadas para ouvir podem ser verbais e não verbais, 
exemplos dos quais estão listados abaixo: 

 

 

 

Sinais de escuta ativa: 

Sinais não verbais de escuta atenta ou ativa 

Esta é uma lista genérica de sinais não-verbais de escuta. Em outras palavras, as pessoas que estão 
ouvindo têm maior probabilidade de exibir pelo menos alguns desses sinais. No entanto, esses sinais 
podem não ser apropriados em todas as situações e em todas as culturas. 

Sorrir 

Pequenos sorrisos podem ser usados para mostrar que o ouvinte está prestando atenção ao que está 
sendo dito ou como forma de concordar ou ficar feliz com as mensagens recebidas. Combinado com 
acenos de cabeça, os sorrisos podem ser poderosos para afirmar que as mensagens estão sendo 
ouvidas e compreendidas. 

Contato visual 

É normal e geralmente encorajador que o ouvinte olhe para o orador. O contato visual, entretanto, 
pode ser intimidante, especialmente para oradores mais tímidos - avalie o quanto o contato visual é 
apropriado para qualquer situação. Combine o contato visual com sorrisos e outras mensagens não-
verbais para encorajar o palestrante. 

Postura 

A postura pode dizer muito sobre o emissor e o receptor nas interações interpessoais. O ouvinte atento 
tende a inclinar-se ligeiramente para a frente ou para os lados enquanto está sentado. Outros sinais 
de escuta ativa podem incluir uma leve inclinação da cabeça ou apoiá-la numa das mãos. 
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Reflexo 

O reflexo automático de quaisquer expressões faciais usadas pelo locutor pode ser um sinal de escuta 
atenta. Essas expressões reflexivas podem ajudar a mostrar simpatia e empatia em situações mais 
emocionais. Tentar imitar conscientemente as expressões faciais (ou seja, não o reflexo automático 
das expressões) pode ser um sinal de desatenção. 

Distração 

O ouvinte ativo não se distrairá e, portanto, evitará ficar inquieto, olhar para o relógio, rabiscar, brincar 
com o cabelo ou mexer nas unhas. 

 

 

 

Sinais verbais de escuta atenta ou ativa 

Reforço positivo 

Embora seja um forte sinal de atenção, deve-se ter cuidado ao usar reforço verbal positivo. 

Embora algumas palavras positivas de encorajamento possam ser benéficas para o orador, o ouvinte 
deve usá-las com moderação, para não se distrair do que está sendo dito ou colocar ênfase 
desnecessária em partes da mensagem. 

O uso casual e frequente de palavras e frases, como: "muito bom", "sim" ou "de fato", pode se tornar 
irritante para quem fala. Geralmente é melhor elaborar e explicar por que se está concordando em 
certos pontos. 

Relembrando 

A mente humana é notoriamente deficitária em se lembrar de detalhes, especialmente por qualquer 
período de tempo. 

No entanto, lembrar alguns pontos-chave, ou mesmo o nome do orador, pode ajudar a reforçar que 
as mensagens enviadas foram recebidas e compreendidas - ou seja, a escuta foi bem-sucedida. 
Lembrar de detalhes, ideias e conceitos de conversas anteriores prova que a atenção foi mantida e é 
provável que incentive o palestrante a continuar. Durante trocas mais longas, pode ser apropriado 
fazer anotações muito breves para atuar como um impulso de memória ao questionar ou esclarecer 
mais tarde. 

Questionando 

O ouvinte pode demonstrar que prestou atenção fazendo perguntas relevantes e/ou fazendo 
afirmações que constroem ou ajudam a esclarecer o que o orador disse. Ao fazer perguntas relevantes, 
o ouvinte também ajuda a reforçar que tem interesse no que o orador está dizendo. 
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Reflexão 

Refletir é repetir ou parafrasear o que o falante disse para mostrar compreensão. A reflexão é uma 
competência poderosa que pode reforçar a mensagem do orador e demonstrar compreensão. 

Esclarecimento 

O esclarecimento envolve fazer perguntas ao orador para garantir que a mensagem correta foi 
recebida. O esclarecimento geralmente envolve o uso de perguntas abertas, o que permite ao 
palestrante expandir certos pontos conforme necessário. 

 

 

Sumarização 

Repetir um resumo do que foi dito ao orador é uma técnica usada pelo ouvinte para repetir o que foi 
dito nas suas próprias palavras. Resumir envolve utilizar os pontos principais da mensagem recebida e 
reiterá-los de uma forma lógica e clara, dando ao orador a chance de corrigir, se for necessário. 

1.3 Discurso eficaz 

Falar com eficácia é definido como falar de tal forma que a sua mensagem seja claramente ouvida e, 
se possível, posta em prática. Existem dois elementos principais para falar com eficácia: o que se diz e 
como se diz. 

O que se diz significa a escolha de palavras. As palavras que se podem usar ao conversar com um amigo 
são provavelmente bem diferentes daquelas usadas numa apresentação formal ou entrevista. 

Da mesma forma, a maneira como fala também varia em diferentes situações. No entanto, também é 
provável que haja alguns fatores comuns: por exemplo, se fala naturalmente em voz baixa ou alta e 
como usa a linguagem corporal. 

Falar eficazmente significa ser capaz de dizer o que quer de forma que seja ouvido e posto em prática. 

Se estiver a falar numa grande conferência sobre uma nova descoberta científica, ou com seu chefe 
sobre um seu aumento de salário, precisa ser capaz de falar com eficácia. Isso significa considerar todas 
as ferramentas e aspectos possíveis para garantir que nada distraia ou prejudique a sua mensagem. 

Falar eficazmente significa ser capaz de dizer o que quer de forma que seja ouvido e posto em prática. 

Existem três elementos principais para uma fala eficaz 

− As palavras que se usam. 
− A sua voz. 
− A sua comunicação não verbal, especialmente a linguagem corporal. 
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2 Gestão de tempo e tomada de decisão: 

A gestão do tempo é crucial para as mulheres, a maioria das mulheres está compartilhando o seu 
tempo entre trabalho, parentalidade, tarefas domèsticas, relações sociais e por fim, tempo pessoal. 

As mulheres costumam estar disponíveis para tudo e todos, a multitarefa é assumida como uma 
característica intrínseca ao gênero feminino. Mas multitarefa é um pouco setressante e difícil de 
conciliar com organização e planeamento. 

 

A gestão do tempo e a tomada de decisões estão intimamente ligadas. Ambas as competências 
requerem planeamento de tarefas; tarefas diárias às quais dedicamos o nosso tempo. Dependendo do 
tempo que gastamos realizando uma ou outra tarefa, a qualidade de vida e os níveis percebidos de 
bem-estar mudam. 

Como melhorar a gestão do tempo? Em primeiro lugar, é necessário aplicar a regra geral: distribuir e 
organizar as tarefas de acordo com a sua importância e resultados e, se houver uma “equipa” 
(família…), partilhar em conjunto o tempo que lhes é dedicado. 

Mas por que é difícil melhorar a gestão do tempo? 

Existe uma rotina que repetimos inconscientemente: as pessoas fazem as coisas acreditando que é a 
melhor forma de fazê-las, prestando mais atenção às nossas percepções subjetivas e menos à 
objetividade dos fatos ou resultados. Essa rotina ancora o "sempre fizemos assim" ou o "achamos que 
deveria ser assim". Isso acontece porque o nosso pensamento inconscientemente tende a facilitar o 
que esperamos que seja; se acreditarmos que a mulher deve fazer o trabalho doméstico, por exemplo, 
vamos acabar assumindo essa ideia. 

Avaliar o que fazemos, o que pensamos que fazemos e o que devemos fazer visa chamar a atenção 
para os resultados: existem mais “ladrões de tempo” do que pensamos e existe “distribuição mais 
desigual de tarefas” do que, em princípio, acreditamos. Repetimos padrões de tarefas e de tempo, 
sem nem mesmo considerarmos se isso afeta o nosso bem-estar pessoal. 

Para gerir o tempo, precisamos identificar quais as nossas “tarefas desnessárias/ladras de tempo" 

− Primeiro “ladrão de tempo”: Tentar controlar tudo. Tentar controlar tudo indica uma incapacidade 
de delegar. Delegar é dar a outra pessoa confiança para fazer as mesmas tarefas ou até melhor do 
que você. 

− Segundo “ladrão de tempo”: Não estabelecer prioridades. Não estabelecendo prioridades. Este 
ladrão temporário está relacionado a tarefas importantes e tarefas urgentes. Fazer primeiro as 
tarefas sem importância pode levar a negócios urgentes não resolvidos ou desfeitos; e, 
inversamente, com a sensação de ter perdido tempo. Mas como é que sabe o que é importante e 
o que é urgente? 

 
O nível de importância depende da pessoa, é subjetivo, mas essas regras podem ajudar: 
 

 URGENTE NÃO URGENTE 
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IMPORTANTE Faço Planeio 
MENOS IMPORTANTE Delego Adio ou Elimino 

 Eisenhower Matrix 
 

− Terceiro "ladrão de tempo": querer fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. 
Por querer fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, e fazê-las sem descanso para as conseguir 
realizar, resulta num grande cansaço. A exaustão é um "ladrão do tempo". Não se esqueça que 
muitas vezes pelo “bem comum”, acabamos fazendo mais tarefas que não são de nossa 
responsabilidade. Portanto, entenda a importância de compartilhar tarefas e, no caso de 
saturação, dar um tempo, descansar, desconectar. Dê um passeio, leia algo que goste. Não se 
estenue. 
 

− Quarto “ladrão de tempo”: aprender a dizer “não”. Precisamos treinar a assertividade. Essa 
ferramenta pode ser muito útil para este objetivo: 
 

DETECTAR, ANALISAR, AVALIAR PERGUNTAS-GUIA RESPOSTAS 

Detectar as situações 
problemáticas 

− Em que contexto ocorrem? 
− Existem pessoas com as 

quais essas situações não 
ocorrem? 

− Existem pessoas com as 
quais essas situações 
acontecem com frequência? 

 

Analisar pensamentos e 
sentimentos 

− Qual é o meu pensamento 
no momento em que 
ocorrem estas situações? 

− Como me sento nesse 
momento? 

− O que penso para mim 
mesmo nesse momento? 

 

Avaliar as possibilidades 

− Como é meu relacionamento 
com as pessoas com quem 
tenho situações 
problemáticas? 

− Por que é que essa pessoa 
quer que eu concorde com 
ela/diga “sim” e qual é o seu 
benefício com isso? Qual é o 
benefício para mim? 

− Que expectativa tento 
alcançar, em relação a essa 
pessoa, quando concordo 
com ela/digo “sim”, mesmo 
quando na verdade 
discordo/queira ter dito 
“não”? O que é que eu acho 
que ela espera de mim? 
Porquê? 

 

 
 

− Quinto "ladrão de tempo": perfeição extrema! 
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Ser perfeccionista é uma virtude, é uma qualidade positiva, mas o seu excesso não, pois se torna 
um ladrão de tempo. Ninguém pode atingir a excelência, nem qualquer tarefa pode ser super 
perfeita. 
O resultado é que se gasta mais tempo do que o necessário, adiando a conclusão de outras tarefas. 
Pergunte-se se esse esforço de superperfeição é valorizado por quem está ao seu redor, se não, 
faça bem as coisas, mas não exija de si o que os outros não apreciam. Não se exija tanto. Isso cria 
setresse. 
 

− Sexto "ladrão de tempo": procrastinação 
O setresse produz falta de concentração. Um buraco negro por minutos e horas. E dá lugar à 
procrastinação: adiamento de tarefas, atividades ou situações que devem ser resolvidas, 
substituindo-as por outras tarefas, atividades ou situações mais irrelevantes ou agradáveis. Por 
exemplo, em vez de passar a ferro, faço muffins, em vez de limpar, assisto um capítulo da minha 
série preferida, em vez de terminar um trabalho, vejo minhas redes sociais... 
 

− - Sétima “ladrão de tempo”: falta de pontualidade 
Chegar atrasado ocasionalmente ou por contingência alheia faz parte dos processos da vida, 
flexibilidade, compreensão e empatia são outras virtudes nas relações humanas, mas lembre-se 
que a pontualidade é uma virtude que traz benefícios para a gestão do tempo, seu e dos outros. 
 
Este exercício pode ajudar a avaliar como podemos administrar o nosso tempo. 
Na tabela a seguir, cada mulher deve responder à opção que mais identifique a sua forma de agir 
neste momento, levando em consideração as seguintes indicações: 
0 pontos: Isso não acontece comigo / 1 ponto: Às vezes / 2 pontos: Normalmente acontece comigo 
/ 3 pontos: Acontece comigo.  
 

 Nunca Às 
vezes 

Frequentemente Sempr
e 

Estou totalmente ciente de como faço a gestão do meu 
tempo 0 1 2 3 

Planeo os meus objetivos escrevendo uma lista 0 1 2 3 
Às vezes penso no futuro 0 1 2 3 
Eu tenho um diário/calendário e costumo usá-lo 0 1 2 3 
Eu verifico diariamente as minhas tarefas e planeio e 
meu tempo 0 1 2 3 

Eu costumo cumprir prazos 0 1 2 3 
Eu sei muito bem quais as minhas prioridades 0 1 2 3 
Eu sei identificar atividades que são cruciais para os 
resultados 0 1 2 3 

Implemento tarefas por ordem, seguindo a sua 
importância 0 1 2 3 

Eu consigo me concentrar facilmente 0 1 2 3 
Evito interrupções quando faço tarefas que requerem 
minha atenção total 0 1 2 3 

Dedico tempo diário para mim, sem interrupções 0 1 2 3 
Geralmente gosto de relaxar no tempo livre sem ter 
problemas ou preocupações na minha mente 0 1 2 3 

Durmo bastante tempo para descansar bem 0 1 2 3 
Respeito o tempo das outras pessoas 0 1 2 3 
Sou pontual nos meus compromissos 0 1 2 3 
Aproveito as horas de espera, de viagens ou de 
deslocamentos 0 1 2 3 

Tomo decisões facilmente 0 1 2 3 
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Parto para a ação rapidamente 0 1 2 3 
Costumo resolver problemas no momento, evitando 
adiá-los 0 1 2 3 

Termino as tarefas; Tento evitar deixá-las sem finalizar 0 1 2 3 
Faço trabalhos de qualidade, mas sem cair no 
perfeccionismo 0 1 2 3 

Não tenho dificuldade em dizer "não" quando é 
necessário 0 1 2 3 

Delego algumas atividades a outras pessoas 0 1 2 3 
Organizo e coloco tudo no seu lugar e encontro o que 
preciso com facilmente 0 1 2 3 

Eu localizo rapidamente os documentos importantes 0 1 2 3 
Eu tenho o meu próprio espaço e as minhas coisas 
pessoais estão organizadas 0 1 2 3 

Tenho bastante tempo para dedicar à minha família, 
aos meus amigos e ao meu tempo livre 0 1 2 3 

 
 
Métodos simples para gerir o tempo: 
 

− Método “Post-it”: Consiste em colocar notas coloridas p.e., no frogorífico, e que refletem as 
tarefas do dia a dia. Depois de cumprir as tarefas, removemos os lembretes. 
 

− Método “ABCD”: Atribuir uma letra às tarefas que precisam ser realizadas, de acordo com sua 
importância e urgência. “A” serão as tarefas urgentes e importantes; "B"; o urgente, mas não 
importante; "C"; os importantes, mas que podem ser feitos discretamente "D", aqueles que podem 
ser adiados ou até mesmo não feitos. 

 
 

− Método do inventário: consiste em rever o que fez durante o dia por ordem de prioridade, o que 
lhe demorou menos tempo, o que lhe demorou mais tempo, o que adiou… e avaliar os resultados. 
Por exemplo, gastou mais tempo fazendo algo que não era urgente e adiou algo que era porque 
era menos agradável de fazer? Gastou mais tempo em algo bom, mesmo que não fosse urgente 
ou importante, do que em algo que realmente precisava ser feito? Se sim, por quê? Isso o ajudará 
a tornar visível em quê e como gasta o seu tempo. 
 

− Método de recompensa: consiste em rever as tarefas realizadas de acordo com o grau de 
recompensa que lhe reportaram. Pergunte a si mesmo primeiro, qual é a recompensa que obteve 
por fazer esta tarefa? Isso pode ser avaliado de acordo com o grau de satisfação, e o grau de 
motivação ao fazê-lo, etc. Podemos calcular o tempo investido para fazer uma tarefa, para avaliar 
quanto “vale uma hora do nosso tempo”; se praticarmos desporto, podemos calcular o quanto 
gostamos dessa tarefa com base no tempo. 

 
Lutar contra o setresse 
Muitas mulheres expressam que convivem com situações setressantes e podem afirmar que 
o setresse é um companheiro de viagem comum. A multitarefa é um dos motivos mais comuns 
que causam essa situação. 
Para prevenir o setresse, precisamos trabalhar em mudanças emocionais e físicas. A nossa 
intenção de mudar é o nosso melhor ponto de partida. As dicas a seguir podem ajudar as 
mulheres a combater o setresse: 
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− Elimine pensamentos negativos 
− Descubra em problemas ou crises oportunidades positivas de mudança 
− Fazer uma lista de 3 coisas a agradecer 
− Planeie as tarefas 
− Evite o status de multitarefa 
− Seja pontual 
− Dedique tempo para lazer e diversão 
− Faça pausas 
− Faça exercício físico 
− Passe tempo com as pessoas que ama 
− Afaste pessoas tóxicas 
− Durma bastante tempo 
− Alimente-se de forma saudável 
− Faça algo espiritual 
− Reserve um tempo para relaxar, apoiando-se em qualquer um dos métodos  
 

3 Autoestima 

 
A autoestima é a forma como cada um se valoriza, a soma de como se sente em relação à sua 
aparência, suas competências, seu comportamento, como gere as suas experiências passadas e como 
se sente valorizada pelos outros. É todo o nosso mundo. 

A autoestima não é voluntária, espontânea ou natural, ela vem das condições de vida e do que cada 
um vivenciou ao longo de sua vida. 

A partir dos 5-6 anos é que começamos a ter uma ideia de nós próprios e esta primeira avaliação é 
baseada na forma como os mais velhos (pai, mãe, professores, etc.) nos valorizam. 

Portanto, é a família, os seus modelos e os seus tabus que são a primeira influência na forma como 
percebemos o nosso próprio ser. 

Mais tarde, na adolescência, começamos a nos valorizar com critérios culturais: critérios de beleza, 
coragem, ousadia, capacidade de controlar os outros, etc. 

Causas de baixa autoestima em mulheres com deficiência 

− Devido à posição política do serem do “segundo gênero”. 
− Violência de gênero. 
− Ausência ou perda de direitos fundamentais. 
− Pobreza derivada ao seu gênero (exploração económica). 
− Sobrecarga de vida e duplo esforço para praticamente, tudo o que realizam (dupla 

jornada, atividades simultâneas e contraditórias). 
− Falta de oportunidades na vida pública. 
− Educação focada em encontrar um homem para toda a vida e passar de dependente 

do pai para dependente do marido. 
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− Atrito social misógino e antifeminista constante que exige realização de ações 
defensivas de gênero, demonstrativas ou assertivas. Avaliação das mulheres a partir 
de mitos (p.e. esposa perfeita, mãe e dona de casa ...). 

− Status de deficiência. 
− Barreiras que as mulheres com deficiência enfrentam nas suas vidas diárias. 

 

Sintomas de baixa autoestima 

− Ansiedade. 
− Sentimentos de culpa. 
− Hipersensibilidade. 
− Ver sempre o lado negativo de tudo. 
− Sentimentos de impotência. 
− Impulsos autodestrutivos. 
− Autocrítica dura e excessiva. 
− Não saber como colocar limites nas pessoas (não saber como dizer não). 
− Hipersensibilidade às críticas de outras pessoas. 
− Indecisão crónica. 
− Culpa neurótica, julgada e condenada por tudo, até pelas “obrigações” dos outros. 
− Hostilidade, irritabilidade fácil. 
− Tendências defensivas, negatividade generalizada e falta de vontade de viver. 

 

Para aumentar a autoestima, é muito importante aprender a cuidar de nós mesmos: 

− Aprender a ser positivo na nossa autocomunicação. 
− Avaliar como cuidamos de nós mesmos. 
− Avaliar as causas da nossa falta de autocuidado. 

 

Descuido vs. Autocuidado 

Algumas causas de descuido que se enfrentam na vida diária: 

− Colocar em primeiro lugar as necessidades dos outros e não as nossas 
− Nunca dizer “não” 
− Não nos conhecermos 
− Descansar apenas quando estivamos doentes 
− Sintirmo-nos culpados e não nos perdoarmos 
− Não nos reservarmos tempo de lazer 
− Não gostarmos de atividades de lazer 
− Não termos espaço próprio para relaxar 

 
Termos a tendência de desenvolver as seguintes diretrizes para o autocuidado: 
 

− Pensar em nós mesmos 
− Aprender a dizer "não" 
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− Conhecermo-nos a nós mesmos por dentro e por fora 
− Descansar antes que o corpo nos exija 
− Definir prioridades 
− Ser flexível/aceitar não ser perfeito/perdoarmo-nos 
− Aproveitar o lazer e o tempo livre 
− Ter o nosso próprio espaço 
 

Cuidar de nós mesmos é muito importante para melhorar e treinar a nossa autoestima. Precisamos 
avaliar e cuidar da: 

Saúde mental: 

− Pensar em nós mesmos, reconhecermo-nos. 
− Avaliar o nosso pensamento negativo. 
− Listar as nossas realizações. 
− Percebermos como falamos para nós mesmos? 
− Pensar é um hábito, precisamos praticar o pensamento do bem. 
− Ter hobbies. 
− Ouvir música. 
− Sorrir. 

 
Saúde física: 

− Praticar exercício físico. 
− Alimentação saudável. 
− Ir ao seu médico para check-ups regulares (prevenção). 
− Fazer uma massagem/dormir bem. 
− Cultivar a nossa sexualidade (connosco e como casal). 
− Vister as roupas que gostamos. 
− Se gostamos, devemos usar maquiagem vários dias por semana. 
− Usar perfume ou água de colónia que nos faça sentir bem. 

 

Para melhorar o nosso status de autoconfiança, primeiro precisamos aprender como nos autoavaliar, 
este questionário pode ser uma boa maneira de fazê-lo: 

Então ... Em que medida somos autoconfiantes? Faça o teste abaixo para descobrir! 

Instruções  

Avalie cada afirmação numa escala de 1 a 5 (1 para menos verdadeira; 5 para mais verdadeira). Escolha 
o número que melhor representa os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos (ao invés de 
ser como acha que deveria ser) e não se preocupe se algumas perguntas parecerem estar na 'direção 
errada'. Escolha o quão verdadeira cada afirmação é para si.  

Condições Pontuaçã
o 
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1 Estou ansioso para aprender coisas novas.  
2. Tenho orgulho de fazer um bom trabalho e de ser uma pessoa correta.  
3. Consigo lidar com críticas sem ser muito emotivo.  
4. Sei em que coisas sou bom e nas que não sou.  
5. É tranquilo tanto se ganhar ou perder, porque em ambas existe aprendizagem.  
6. Antes de fazer algo, geralmente penso “Eu consigo”.  
7. Gosto de tentar fazer as coisas sem ajuda, mas não me importo em pedir ajuda 
se realmente precisar. 

 

8. Gosto de mim mesmo.  
9. Eu faço o que acredito ser "certo", em vez do que acho que esperam de mim.  
10. Eu lido com novas situações com relativo conforto e facilidade.  
11. Sinto-me positivo e com energia para a vida.  
12. Se algo parece difícil, não evito fazê-lo.  
13. Continuo tentando, mesmo quando outros desistem.  
14. Se trabalhar muito para resolver um problema, encontrarei a resposta.  
15. Alcanço os objetivos que estabeleci para mim mesmo.  
16. Quando enfrento dificuldades, sinto-me otimista e positivo.  
17. Identifico-me com pessoas que trabalham muito, mas que mesmo assim não 
alcançam os seus objetivos. 

 

18. As pessoas me dão feedback positivo sobre o meu trabalho e realizações.  
19. Mesmo que eu não tenha sucesso no início de um processo, continuo em frente 
com foco e com uma mentalidade forte. 

 

20. Quando supero um obstáculo, penso nas lições que aprendi.  
21. Acredito que, se trabalhar muito, alcançarei os meus objetivos.  
22. Contato com pessoas com competências e experiências semelhantes às minhas  
23. Faço o que acredito ser certo, mesmo que os outros me ridicularizem ou 
critiquem. 

 

24. Não condiciono o meu comportamento com base no que outras pessoas 
pensam. 

 

25. Estou disposto a correr riscos e a ir além para alcançar coisas melhores.  
26. Saio da minha zona de conforto, não tenho medo do fracasso, por isso corro 
riscos. 

 

27. Não tenho dificuldade em admitir meus erros e aprender com eles.  
28. Não escondo erros e não tento consertar o problema antes que alguém perceba.  
29. Não espero que outros me parabenizem por minhas realizações.  
30. Não exalto as minhas próprias virtudes, para o maior número de pessoas 
possível, com muita frequência. 

 

31. Aceito elogios de forma gentil. “Obrigado, eu realmente trabalhei muito 
naquele projeto. Estou satisfeito por reconhecer os meus esforços. ” 

 

32. Não rejeito elogios de improviso. "Oh, aquele projeto não era nada realmente, 
qualquer um poderia ter feito isso." 

 

33. Frequentemente, confio nas minhas próprias decisões.  
34. Aceito totalmente cada parte de mim mesmo, incluindo minhas falhas, medos, 
comportamentos e qualidades das quais talvez não me orgulhe muito. Sou uma 
pessoa digna e capaz. 

 

35. Sou uma pessoa digna e capaz.  
Pontuação total  
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CURRÍCULO R EADY WO M EN – 

M ód u l o 4 : “ SO FT SK I L L S” P A R A  
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Módulo 4: “Soft skills” para mulheres com deficiência no mercado de 
trabalho 

Currículo de Formação:  

1. Objetivo da formação 

O objetivo da formação é fornecer aos formandos, ou seja, mulheres com deficiência, ferramentas 
para que possam utilizar as suas competências sociais para uma boa entrada no mercado de trabalho. 
Muitas vezes, as pessoas com deficiência e que são pouco qualificadas enfrentam muitas dificuldades 
no mundo de hoje, como identificar suas “soft skills” e o processo para identificar essas competências 
e transformá-las em boas competências para o mercado de trabalho é muito importante. Embora de 
um ponto de vista as competências básicas adquiridas no dia a dia possam ser vistas como um 
obstáculo, essas competências também oferecem muitas possibilidades, por exemplo, capacidade 
mais fácil de gerir o tempo e a comunicação e também de trabalhar em casa, tantos trabalhos podem 
ser feitos trabalhando em casa com um computador 

É de grande importância informar as mulheres sobre as possibilidades que suas competências pessoais 
podem oferecer. A princípio, a capacidade de comunicar-se com os outros requer a competência de 
alcançar os outros com diferentes métodos de comunicação. Com a capacidade conectada de usar a 
voz, mas ao mesmo tempo de usar também, a capacidade de nos comunicarmos com a linguagem de 
nosso corpo inteiro. 

Ao mesmo tempo, é importante dar às mulheres algumas competências básicas relacionadas com as 
aptidões para descobrirem a gestão do tempo. Para aprenderem algumas competências básicas, as 
mulheres serão motivadas a aprender essas novas competências e, possivelmente, mudar seu futuro 
para melhor. 

É sempre aconselhável informá-las sobre a importância de melhorar a sua autoconfiança, caso se 
sintam menos autoconfiantes. 

 

2. Palavras-chave e frases 

Os principais objetivos deste módulo são: Ajudar as mulheres com deficiência a reconhecer e 
administrar as 'soft skills' que cada uma delas tem, mas que não tem consciência delas, para as 
administrar. 

O objetivo geral é aprender a reconhecer e melhorar. 

As principais coisas a serem focadas neste módulo são: “soft-skills”, comunicação eficaz, escuta ativa, 
fala eficaz, administração do tempo, tomada de decisão, autoestima, autoconfiança, autoavaliação de 
suas “soft-skills”, administração do tempo e autoestima. 

3. Objetivos 
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Os objetivos do módulo são os seguintes: 

✰ Dar uma introdução fácil e clara às “soft skills”; 
✰ Dar aos formandos uma metodologia para compreender as suas competências e os seus 

pontos fortes e fracos no local de Trabalho; 
✰ Ensinar sobre boas competências de comunicação ao se comunicar com um potencial 

empregador ou colegas de trabalho, explicar por que a comunicação é importante; 
✰ Aprender diferentes competências de comunicação: escuta ativa, fala ativa; 
✰ Descobrir alguns recursos e métodos para melhorar a sua gestão de tempo; 
✰ Aumentar a sua autoconfiança e autoestima para estar pronta para o trabalho. 

 

4. Resultados de aprendizagem 

Capacidade das mulheres com deficiência para reconhecer e administrar as suas 'soft skills”. Motivar 
as mulheres a se colocarem ativamente em contato com a procura de trabalho e com a sua profissão. 
As mulheres serão treinadas para se comunicarem de forma eficaz e para conseguirem uma boa gestão 
do tempo e de tomada de decisões. Além disso, as mulheres aprenderão a autoavaliar a sua 
autoestima e a planear condutas e tarefas para mudar as suas vidas. 

5. Conteúdos do curso 

A formação será organizada em 12 horas de trabalho articuladas em três fases/unidades distintas. 

✰ Reconhecer e gerir as 'Soft Skills' e como se comunicar de forma eficaz (4 horas a serem 
divididas em duas sessões de 2 horas) 

✰ Gestão de tempo e tomada de decisão (4 horas a serem divididas em duas sessões de 2 horas) 
✰ Autoconfiança e autoestima (3 horas a serem divididas em duas sessões de 1,5 horas) 
✰ Avaliação do progresso obtido (sessão de 1 hora)) 

 
4.1. Fase/Unidade - Reconhecer e gerir as 'Soft Skills': Tópicos principais: Como descobrir os três 
componentes-chave para a motivação pessoal: (1) perspectiva de tempo futuro; (2) conceitos próprios 
e baseados na identidade, incluindo autoeficácia e autoconceito; e (3) a interação entre motivação 
intrínseca e extrínseca. 

Como identificar os componentes da motivação intrínseca - incluindo curiosidade, envolvimento, 
importância e preferência por desafios; Saber comunicar de forma eficaz; Estratégias para saber se 
comunicar com os outros.  

4.2. Fase/Unidade - Saber trabalhar em equipa; Ser capaz de avaliar suas competências de gestão de 
tempo e tomada de decisão; para descobrir e avaliar os seus “ladrões de tempo”; para gerir situações 
de setresse. 

4.3. Fase/Unidade - desenvolver a autoestima; Como transformar fraquezas em pontos fortes; e 
autoavaliação do estado de autoestima, a fim de proporcionar-lhes um ponto de partida para planear 
o futuro e organizar melhor a sua vida. 
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 4.4. Fase/Unidade - Teste para avaliar o progresso registrado; Primeira Prova em papel (com um total 
de 15 questões de escolha múltipla), com duração de meia hora, destinada a verificar os avanços 
alcançados; Correção de teste ponto a ponto; comparação aberta sobre o resultado do curso. Esta fase 
é muito importante para os formandos porque permite uma autoavaliação das suas capacidades e 
como o módulo tem contribuído para descobrir as suas capacidades e competências e também as suas 
oportunidades de emprego. 

6. Horas de aprendizagem1 

Este módulo consiste em algumas fases/unidades com um total de 12 horas de formação e deve ser 
possível saltar uma fase se o assunto a ser discutido for conhecido pelos formandos. É recomendável 
ministrar este módulo junto com os módulos 2 e 6, para que a duração possa ser modificada de acordo 
com os critérios do formandor e as necessidades dos formandos/mulheres. 

 

7. Métodos de ensino e aprendizagem 

Métodos de formação: seminários e workshops presenciais, discussões em grupo e envolvendo toda a 
turma e trabalhos práticos independentes. Metodologias ponto a ponto para avaliar o progresso dos 
formandos e desenvolver a auto-estima das mulheres com deficiência.   

 

8. Métodos de avaliação 

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; correção ponto a ponto dos formandos. 

9. Recursos  

Os recursos necessários são: computador com ligação à Internet, projetor, formulário de entrevista de 
emprego, descrição dos vários cargos e funções, formas de gestão do tempo e auto-estima, material 
de escritório (ex. 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas ; um quadro-negro). 

10. Referências  

Visto que as referências usadas variam de país para país, elas precisam ser adaptadas para cada país 
específico. Aqui estão algumas referências úteis em inglês, por exemplo, para escrever um currículo, e 
também alguns aplicativos de redes sociais que devem ser adquiridos para necessidades profissionais. 

                                                           
1 Consulte a seção 11 Observações/Recomendações adicionais no final deste módulo para ver como planear o cronograma 
da formação. 
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Mulheres no trabalho:  

✰ https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm  
✰ www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm 
✰ https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
✰ https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 

 
 

“Soft skills”: 

 
✰ Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core technical 

professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 20-22.   
✰ Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on project 

performance: the importance of soft skills. International Journal of Production Research, 53(2), 
321-340.  

✰ Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view the relative 
importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral dissertation).  

✰ Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. 
✰ Icaro project: http://icaro-softskills.eu/  
✰ WhomeN project: http://www.whomenplatform.eu/ 
✰ https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-

tips-for-women-leaders  
✰ https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
✰ https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-

principles-for-dream-career-launchers/ 
✰ Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de Madrid. 

Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
✰ Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía de 

gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. Cofinanciación: 
Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXO - PLANOS DE SESSÃO: (ver tabela em anexo)  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm
https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm
http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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Módulo nº 4 / nome: Competências sociais para mulheres com deficiência no mercado de trabalho 

Sessão nº 4.1: Reconhecer e gerir as 'Soft Skills'. 

Sessão nº 4.2: Comunicação eficaz 

 

Duração prevista: 4 horas 

 

Objetivos gerais: introdução fácil e clara às 'Soft Skills'/ novas metodologias para abordar o 
mundo do Trabalho 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da 
formação. Deve possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador com 
ligação à internet, ecrã e projetor de imagens com som incorporado. É necessário um PC por 
formando com ligação à Internet, formulário de entrevista de emprego, descrição dos vários 
cargos e funções, formulários de auto-estima, material de escritório (ex. 30 canetas; 30 lápis; 
15 canetas coloridas; um quadro negro). 

 

 

4.1. Reconhecer e gerir as “Soft Skills”.  

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Como descobrir os três componentes principais da motivação pessoal: (1) perspectiva de tempo futuro; 
(2) conceitos próprios e baseados na identidade, incluindo autoeficácia e autoconceito; e (3) a interação 
entre motivação intrínseca e extrínseca. Como identificar os componentes da motivação intrínseca - 
incluindo curiosidade, envolvimento, importância e preferência por desafios; Saber comunicar de forma 
eficaz; - Saber trabalhar em equipa; a Ser capaz de gerir situações de setresse; desenvolver autoestima; 
Como transformar fraquezas em pontos fortes; Como ter adaptabilidade; Manter-se atualizado; 
Competências e metodologias para trabalhar por metas; Estratégias para saber como se comunicar com 
os outros. 

 

Métodos/pontos-chave: 
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− Seminários e workshops presenciais, discussões em grupo e envolvendo toda a turma, e também 
trabalhos práticos independentes. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador apresenta-se e apresenta as necessidades de formação; os formandos discutem entre si e 
podem usar o método do círculo para conhecer sua potencialidade e seus medos e forças comuns; o 
tema a ser discutido e os resultados a serem alcançados. 

1. 1. O formador inicia a formação com a introdução do método “Eu sou”. Neste método, a turma 
é dividida em pares e, usando um modelo, as mulheres entrevistam-se durante 15 minutos; 
cada mulher deve avaliar os seus pontos fortes, fracos, hobbies e objetivos. 

 

Forças Fraquezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbies  Objetivos 
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Comentários 

 

 

 

 

 

Depois que duas mulheres participarem, cada uma delas apresenta a sua colega à classe. 

Todos esses modelos ficarão pendurados num póster comum na parede e ficarão lá até o final do 
modulo da Formação. 

Esta sessão terá duração de 50 minutos. 

 

Avaliação: 

 

A sessão da unidade pode ser concluída quando o formando tiver adquirido os resultados a serem 
alcançados. O formando pode usar suas “soft skills” para abordar o mundo do trabalho. O grupo avaliará 
os resultados e a importância da autoavaliação desenvolvida para treinar suas “soft skills”, pois 
avaliamos o ponto de partida. 

 

 

4.2. Comunicação efetiva 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Os formandos serão treinados em comunicação eficaz por meio dos seguintes problemas: 

● Comunicação em particular - Comunicação Eficaz no Local de Trabalho 
● Escuta activa 
● Fala eficaz 

 

Uma vez que os formandos terminem, a unidade será capaz de produzir uma breve apresentação 
profissional e pessoal de si mesmos. Esta apresentação deve ser motivadora e eficaz para ser usada em 
seu portfólio profissional em formato de vídeo e durante entrevistas de emprego.  
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Métodos/pontos-chave: 

 

− Workshops e discussões em grupo online 

− Trabalho independente prático. 

− Trabalho em equipa (produto: póster/apresentação e atividade prática). 

− Exercício de redação em grupo. 

− Exercício da web em grupo. 

− Método “Elevator Pitch” 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...)): 

 

1. O formador apresenta os principais conteúdos para desenvolver uma comunicação eficaz e 
uma escuta ativa de acordo com os conteúdos descritos no documento “Introdução”. Esta parte 
da unidade dura no máximo 50 minutos. 

 

2. A seguir a esta introdução teórica, a aula será dividida em grupos de 4 a 5 e com o apoio do 
computador, irão ver alguns vídeos sobre comunicação eficaz e outros recursos online de forma 
a fazerem um poster (ou apresentação em Power Point se eles têm as competências suficientes 
para isso). Neste poster, cada grupo apresentará pontos-chave para as três questões explicadas 
pelo formador no início da aula: 

a. Comunicação eficaz no local de trabalho 

b. Escuta activa 

c. Fala eficaz 

Cada grupo fornecerá um exemplo de atividade para desenvolver a competência treinada. Os 
grupos trabalharão por 40 minutos. 

 

3. Após o trabalho em grupo, os formandos apresentam o trabalho desenvolvido aos demais 
grupos de forma prática e promovendo a participação das demais mulheres na atividade 
planejada. (Máximo de 40 minutos; 12-15 minutos por grupo) 

4. Após o formador explicar o método do elevador “pitch” 
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Uma conversa de elevador “pitch” é um discurso breve e persuasivo que usa para despertar o 
interesse sobre si e sobre o que pode oferecer à organização na qual está desenvolvendo um 
processo de recrutamento. Também pode usá-lo para criar interesse num projeto, ideia ou 
produto. Um bom discurso de elevador “pitch” não deve durar mais do que uma curta viagem 
de elevador de 20 a 30 segundos, daí o nome. 

 

Este discurso deve ser interessante, memorável e sucinto. Também precisa explicar o que o 
torna – a si ou à sua organização, produto ou ideia - único. 

O formador deve fornecer aos formandos alguns exemplos, p.e. este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k (em espanhol, mas podemos apresentar 
outros semelhantes noutras línguas nacionais ou em inglês). 

Assim que os formandos compreenderem o método, devem trabalhar na sua apresentação 
pessoal (escrevendo primeiro durante os primeiros 30 minutos, mas por via oral nos últimos 20 
minutos, onde cada formando irá apresentar a sua apresentação. O formador deve gravar as 
apresentações com um telemóvel e enviar posteriormente por e-mail ou WhatsApp para que 
cada formando/mulher possa avaliar os resultados ou melhorá-los futuramente, ou ainda, 
utilizá-los para serem introduzidos no seu portfólio/CV.  

  

Avaliação: 

 

Os resultados produzidos em cada fase servirão para avaliação pessoal de toda a unidade, e também 
para avaliação pessoal de seu progresso após a formação. 

O formador deve oferecer as suas correções e recomendações, se necessário. 

  

 

Módulo nº 4 / nome: Competências sociais para mulheres com deficiência no mercado de trabalho 

Sessão nº 4.3: Gestão do tempo e tomada de decisão 

  

Duração prevista: 4 horas 

 

Objetivos Gerais: introdução fácil e clara à gestão do tempo e competências de tomada de decisão, 
principais características e fatores-chave; o que são os “ladrões de tempo” e como lidar com eles; 
aprender métodos simples para gerir o tempo; como combater o setresse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
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Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da formação. Deve 
possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador com ligação à internet, ecrã e 
projetor de imagens com som incorporado. É necessário um PC por formando com conexão à internet, 
autoavaliação de formulários de gestão de tempo, material de escritório (ex. 30 canetas; 30 lápis; 15 
canetas coloridas; um quadro negro). 

 

4.3. Gestão do tempo e tomada de decisão 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Como descobrir os principais componentes de gestão de tempo e tomada de decisão: (1) o que implica; 
(2) o que são os “ladrões de tempo” e descobrir como eles influenciam em suas vidas diárias; e (3) 
métodos simples para gestão do tempo e combater o setresse. 

Os alunos aprenderão como o planejamento pode ajudá-los a definir prioridades; como aprender a 
“dizer não” por meio da autoavaliação de sua gestão de tempo e sentimentos. 

Além disso, eles aprenderão métodos simples que os ajudam a administrar o tempo e combater o 
estresse: método post-it, método ABCD, etc. 

 

Métodos / pontos-chave: 

 

− Workshops e discussões em grupo online. 

− Trabalho independente prático. 

− Trabalho em equipa (produto: poster/apresentação e atividade prática). 

− Exercício de redação em grupo. 

− Exercício da web em grupo. 

− “Aprendendo a dizer não”, método de autoavaliação. 

− Método post-it. 

− Método ABCD. 

− Método de inventário. 

− Método de recompensa. 
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Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1. O formador apresenta o tópico e organiza uma atividade de quebra-gelo, escrevendo as palavras 
"EU ORGANIZO MEU TEMPO" no quadro e pergunta quais barreiras os formandos encontraram 
como mulheres com deficiência em sua vida diária que colocam dificuldades para administrar o 
tempo de forma eficaz . Discutem isso por 20 minutos, o formador tentará que todas as mulheres 
participarem desta atividade. 

2. O formador apresenta o que são as competências de gestão do tempo e de tomada de decisão e 
classifica as suas principais características no quadro de acordo com os diferentes aspectos da vida 
quotidiana das mulheres (Trabalho - Cuidar - Habitação - Tempo livre - Cuidar de si). A apresentação 
vai durar 50 minutos 

3. O formador pergunta aos formandos o que significa o conceito de “ladrões de tempo” e eles 
trabalham em pequenos grupos para responder a essa pergunta. Enquanto isso, o formador 
compartilha com cada grupo um cartão onde está escrito cada um dos “ladrões de tempo”. As 
mulheres discutem e preparam explicações para apresentar os conceitos aos outros colegas. As 
mulheres trabalharão nisso por 40 minutos. 

4. Depois disso, as mulheres avaliarão sua gestão de tempo por meio de duas atividades: 

a. “Aprender a dizer não” e treinar a assertividade. 

b. Autoavaliação de como administrar nosso tempo. 

c. Planear sua programação para uma semana “ideal”, mas realista. 

d. Cada mulher trabalhará em ambas as atividades por 60 minutos 

 

5. Depois disso, o formador apresenta aos formandos alguns métodos simples para administrar o 
tempo e praticar: 

a. Método post-it 

b. Método ABCD 

c. Método de inventário 

d. Método de recompensa 

Esta parte durará 30 minutos 

 

6. Finalmente, algumas dicas para lidar com o setresse serão apresentadas por meio de uma 
apresentação dinâmica e participativa do formador. Esta parte dura 20 minutos. 
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Avaliação: 

 

A sessão da unidade pode ser concluída quando o formando tiver adquirido os resultados a serem 
alcançados. O formando pode usar suas competências de gestão de tempo para abordar o mundo do 
trabalho. O grupo avaliará os resultados e a importância da aula por meio do “Método de 
brainstorming” sobre os conceitos aprendidos e como podem adicioná-los ao seu perfil. Esta parte dura 
20 min no máximo. 

 

 

Módulo nº 4 / nome: Competências sociais para mulheres com deficiência no mercado de trabalho 

Sessão nº 4.4: Autoestima 

  

Duração prevista: 3 horas e meia 

 

Objetivos gerais: introdução fácil e clara à autoestima e autoconfiança, principais características e 
fatores-chave; quais são as barreiras que afetam o bom desenvolvimento de ambos e como lidar com 
elas; aprender atividades simples para melhorar a auto-estima e a autoconfiança. 

 

Recursos: A sala de aula deve ser adequadamente equipada para atingir o objetivo da formação. Deve 
possuir os meios tecnológicos adequados ao formador: computador com conexão à internet, tela e 
projetor de imagens com som embutido. É necessário um PC por formando com conexão à internet, 
formulários de autoavaliação de autoestima, material de escritório (ex. 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas 
coloridas; um quadro-negro). 

 

4.4. Auto estima  

 

Resultados de aprendizagem: 

Os formandos serão treinados na melhoria da auto-estima e autoconfiança por meio das seguintes 
questões: 

 

● Causas de baixa autoestima em mulheres com deficiência 

● Sintomas de baixa auto-estima. 
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● Descuido vs. autocuidado: quão importantes são a saúde mental e física e como influenciam a 
autoestima 

 

Depois que os formandos terminarem a unidade, eles serão capazes de avaliar e melhorar a sua auto-
estima por si próprios. Ao longo da unidade, algumas ferramentas e recursos são apresentados para 
futura aplicação nas suas vidas. 

 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Workshops e discussões em grupo online 

− Trabalho independente prático. 

− Trabalho em equipa (produto: avaliação interativa entre eles). 

− Exercício de redação em grupo. 

− “Listar as nossas forças”, método de autoavaliação 

− Método de caixa mágica de “apresentação pessoal” 

− Método “encare o espelho” 

− (Todos esses métodos são descritos no documento “Introdução ao Módulo 4 deste currículo 
denominado “soft skills para mulheres com deficiência no mercado de trabalho ”). 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

1. O formador apresenta o que é autoestima e as causas que produzem baixa autoestima, com foco 
especial nas mulheres com deficiência. Também serão introduzidos sintomas de baixa auto-estima. 
O formador fornecerá exemplos e recursos audiovisuais (cenas de vídeos de filmes, e fotografias, 
textos…) A apresentação terá a duração de 50 minutos. 

 

2. Após esta apresentação, o formador pergunta aos formandos quais são as diferenças entre os 
conceitos de Descuido e Autocuidado e eles trabalham em pequenos grupos para responder a essa 
pergunta. As mulheres discutem e preparam explicações para apresentar os conceitos aos outros 
colegas. O formador apresentar-lhes-á algumas dicas para cuidar de si como uma forma de 
melhorar a sua autoestima e autoconfiança. Esta parte vai durar 20 minutos. 
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3. Depois disso, as mulheres farão uma autoavaliação de sua autoconfiança por meio de um 
questionário. As mulheres trabalharão nesta atividade individualmente por 20 minutos. 

 

4. A seguir, o formador apresenta-lhes 3 métodos simples para melhorar a autoestima e os formandos 
praticam cada um deles durante 40 minutos, adaptando-os para serem desenvolvidos pelo grupo: 

a. Listar as suas forças. O método será apresentado pelo formador durante 10 minutos, 
depois as mulheres trabalharão individualmente para fazer as três listas e depois 
trabalharão em pares para trocar ideias, sentimentos e objetivos com o seu colega. 

b. Caixa mágica de “apresentação pessoal”. O método será apresentado pelo formador por 
10 minutos, após isso as mulheres trabalharão individualmente para fazer a lista de 
presentes e escrevê-los num cartão com o seu nome. Assim que as listas estiverem prontas, 
o formador preparará uma caixa mágica e colocará dentro todas as cartas. O formador 
escolhe e pega um cartão de cada cor (uma cor para cada mulher) e lê, e ao mesmo tempo 
a turma faz um elogio à mulher do cartão. Depois disso, as mulheres vão se envolver no 
desenvolvimento dos seus presentes e do método em seu dia a dia. 

c. Encarar o espelho. Este método será apresentado pelo formador durante 15 minutos, mas 
será implementado na aula de uma forma diferente. Trabalharão em duplas e cada uma 
dirá a outra colega um elogio ou expressão de motivação, depois as mulheres responderão 
com outra e vice-versa. Depois de terminar, as mulheres irão compartilhar os seus 
sentimentos e emoções com o resto da turma. 

 

 

Avaliação: 

 

A sessão da unidade pode ser concluída quando o formando tiver adquirido os resultados a serem 
alcançados. O formando pode utilizar os métodos e conteúdos aprendidos para melhorar a sua 
autoestima e autoconfiança. Mas a avaliação da unidade será implementada na unidade seguinte. 

 

Módulo nº 4 / nome: “Soft Skills” para mulheres com deficiência no mercado de trabalho 

 

Sessão nº 4.4: Avaliação de progresso 

Duração esperada: 30 minutos 

 

Objetivos Gerais: Avaliar o progresso alcançado em todo o módulo. 
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Recursos: Material de escritório (ex. 30 canetas; 30 lápis; 15 canetas coloridas; um quadro-
negro). 

 

4.4. Avaliação de progresso 

 

Resultados de aprendizagem:  

Esta fase teve como objetivo estabelecer os avanços alcançados. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Correção de teste ponto a ponto; comparação aberta sobre o resultado do curso 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

Primeiro Teste em papel (com um total de 20 questões de múltipla escolha), para um total de 12 horas 
de trabalho ao longo do modulo. 

 

 

Avaliação: 

 

Correção de teste ponto a ponto; comparação aberta sobre o resultado do curso discussão aberta sobre 
as competências adquiridas e a sua concretização no mundo do trabalho. 

 

 

12. Observações/recomendações adicionais 

Este módulo de formação deve ser constituído de forma complementar em conjunto com o Módulo 2 
“Novas oportunidades do emprego e competências em TIC para mulheres com deficiência” deste 
programa de formação e também com o Módulo 6.  



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

O Módulo 6 “Estratégia de Acompanhamento de Consultores de Procura Ativa de Emprego” tem como 
objetivo exclusivo a capacitação de consultores/orientadores que vão traçar os roteiros profissionais 
de inclusão laboral de mulheres com deficiência que participam nas formações. 

Levando em consideração o descrito acima, o formador que ministra o módulo 2, deve ser treinado 
com os conteúdos do Módulo 6. 

Depois que os formadores assimilarem esses conteúdos do Módulo 6, eles podem planear a formação 
dos Módulos 2 e 4 juntos. A duração total desses módulos pode ser planeada e adaptada às 
necessidades das mulheres: podem durar de 20 a 30 horas no máximo. 
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