
Dados sobre o grupo de Balanço de Competências 

(Reunião com a Dra. Emília) 

 

“No balanço de competências temos um manual que foi feito em conjunto e em parceria 

com as entidades locais, em que discutimos vários instrumentos pedagógicos que se 

aplicaram. E há também uma co-animação, digamos assim, em conjunto e fizemos a 

avaliação em conjunto. Esses balanços de competências funcionaram como selecção 

para os cursos de empregados de mesa e de empregados de andares. Ou seja, para além 

de identificar competências que as próprias pessoas têm, das suas experiências 

profissionais e saberes, identificou-se… e que funcionava como uma forma de 

identificar as pessoas para a formação profissional. Antes do balanço de competências 

houve uma entrevista de selecção para o balanço de competências, também se construiu 

um pequeno portfólio das competências transversais à empregabilidade, essencialmente 

aquelas que são comuns à empregabilidade de qualquer um de nós (o saber estar, a 

pontualidade, a assiduidade, trabalhar em equipa, cumprimento de compromissos, 

capacidade de adaptação a vários contextos, responsabilidade, ….). Temos materiais 

Q.B., se depois quiser ver, obviamente, os portfolios e a formação em si, a formação em 

sala, em que também se distingue esse balanço de competências como funcionava para a 

selecção para as formações profissionais, também tínhamos a formação do perfil, a 

simulação do empregado de mesa ou a simulação do empregado de andares. 

 Este grupo tem jovens entre os 18 e os 30 anos, mulheres. As razões pelas quais 

as pessoas se inscreviam era porque queria tirar a escolaridade e queriam trabalhar. Foi 

em 2007 e este ano também fiz um, para empregados de mesa. E o que é que acontece? 

O problema é que há um balanço de competências para ver se têm perfil para aquela 

área, há uma série de dinâmicas de percurso profissional e etc. No grupo deste ano eram 

cinco rapazes e 10 ou 11 mulheres, queriam frequentar o curso de empregados de mesa, 

isto foi em Fevereiro e depois o curso começou agora em Julho. O que eu posso dizer na 

minha experiencia do B.C. é que o B.C. consolida mais as pessoas no sentido de torná-

las mais activas na resolução dos seus próprios problemas, ou tentam-se integrar uma 

formação, ou arranjar trabalho ou qualquer curso específico, como eram os empregados 

de mesa, mas como houve aqui um espaço de tempo…no BC o ideal era seguir logo de 

seguida e investir na formação profissional, como isso não é ou não foi possível, nesse 

espaço de tempo as pessoas estão mais ou menos integradas. Há umas que foram 

efectivamente para o curso de empregados de mesa, seis ou sete. As outras dispersaram, 



mas resolveram a sua própria vida, o que para mim não é negativo. Ou seja, ou estão na 

formação de empregados de andar, ou estão a trabalhar, ou estão inseridas uma 

formação profissional no sentido de continuar a estudar… no curso de empregados de 

mesa quem se tem mantido são as pessoas que estiveram no BC, o que pode ser uma 

leitura, não é? Isto é a experiência que eu tenho, acho que permite de alguma maneira às 

pessoas auto-situarem-se e terem consciência de algumas competências que têm e que 

podem mobilizá-las para resolverem os seus problemas, ou a sua inserção digamos 

assim. Isto é uma leitura, depois há outras não é? Mas a experiencia que eu tenho é 

esta.” 

 

Falta colocar questões!!!! (Maior decepção, maior surpresa, parceiros, maior 

dificuldade, objectivos, como surgiu o grupo) 

 

 

 

Manual (comum nas duas datas?????? É que uma formação de é empregados de andar 

(2007) e a outra é de empregados de mesa (2008)!!!): 

Formação profissional de empregados de andar: Objectivos do BC; metodologia; 

destinatários; duração e calendarização, organização da formação (3 módulos); quem é a 

equipa de BC; avaliação; dossier pessoal e profissional; local e horário; condições 

financeiras e certificado.  

Grupo comunitário da Alta de Lisboa: Missão e visão; quem são; áreas de intervenção 

(aumento da escolaridade e seus objectivos; desenvolvimento do sentimento de pertença 

à comunidade e à sociedade em geral; promoção da empregabilidade; acções de Lobby 

e Advocacy); e uma breve história do grupo. 

Ficha de avaliação continua e fichas das actividades. 

 

Objectivos principais: 

 Identificar e valorizar saberes e experiências pessoais e profissionais;  

 Mobilizar competências e experiências anteriores para a definição de um 

projecto profissional; 

 Potenciar um percurso profissional mais adequado aos seus interesses e 

aspirações; 



 Reflectir sobre a definição de um projecto de vida nas suas múltiplas dimensões; 

 Promover o auto-conhecimento que permita tomar opções/ escolhas 

profissionais; 

 Construir portfolios pessoais e profissionais, nos quais se evidenciam as 

competências, necessidades, interesses e o caminho percorrido e a percorrer por 

cada um dos participantes; 

 Contribuir para o processo de selecção dos cursos de empregados de andar e 

empregados de mesa e para outras respostas de inserção mais compatíveis com o 

perfil e projecto de vida de cada um dos participantes. 

 

Metodologia participativa, parte de experiencias e saberes dos participantes, 

promovendo a valorização e a reflexão critica construtiva Esta metodologia foi 

estrategicamente usada para aprofundar o auto-conhecimento, desenvolver 

competências comunicacionais e relacionais indispensáveis no mundo de trabalho. 

É, por isso, indispensável avaliar em conjunto com os participantes cada actividade, 

promovendo a reflexão, o espírito crítico e a explicitação, pelos mesmos, de conclusões 

significativas. (fundamental promover a participação activa da população, mais poder à 

população) 

 

Os destinatários deste BC eram jovens adultos desempregados com escolaridades entre 

o 1º e o 3º ciclo e com baixa qualificação profissional. 

O BC teve uma duração de 30 horas (cinco dias seguidos com uma carga horária de seis 

horas por dia). 

 

A formação foi organizada por três módulos (geridos de forma transversal e integrada 

tanto a nível de conteúdos como ao nível das técnicas pedagógicas utilizadas): 

Módulo 1 – Quem sou eu? (eu com os outros/ grupo de formação/diversidade de grupos 

de pertença) 

Módulo 2 – Emprego, formação e expectativas profissionais – que competências? 

Módulo 3 – O meu projecto pessoal e profissional 

 

Avaliação continua e formativa através de vários trabalhos escritos e orais, individuais e 

em grupo, que permitem o auto e hetero-reconhecimento de competências pessoais e 



profissionais e a definição de um projecto de vida pessoal e profissional. Cada 

participante realiza uma auto-avaliação diária que está incluída no dossier pessoal e 

profissional. Este dossier pretende construir-se como um elemento facilitador da 

organização e sistematização da informação produzida durante o BC.  

 

BC 2007 (Formação de empregados de andar) 

 

 Ana Cristina Barbosa(Faltou uma tarde) 

29 anos 

7º ano 

Desempregada (há um mês) 

Formação profissional em tecelagem (10 meses) e curso arraialoso (IEFP/ Irmãs do bom 

pastor) 

Empregada de limpeza; empregada de refeitório e auxiliar de educação. 

Procura encaminhamento para a formação em empregadas de andar (gostava de exercer 

esta actividade profissional) 

 

 Ana Filipa Dinis (Nunca apareceu) 

31 anos 

6º ano incompleto 

Formação de empregada de mesa concluída 

Desemprego há dois meses (não recebe subsidio; não consegue encontrar trabalho) 

Empregada de limpeza 

Procura encaminhamento para a formação em empregadas de andar. 

 Ana Sofia (1 falta diária) 

 21 anos 

9º ano 

Desempregada há dois dias (à espera de subsidio) 

Operador de caixa 

 

 Bruna da Silva (Faltou um dia e uma manhã) 

21 anos 

6º ano 



Desempregada (há 4 meses) 

Empregada de balcão 

Gostava de fazer FP de empregada de andares (mas gostava de ser educadora de 

infância) 

Procura apoio em encontrar um emprego /FP e inscreveu-se no RVCC 

 

 Carina (Nunca apareceu) 

24 anos 

4º ano (1º ciclo) 

Desempregada há um mês (horários do bebé) 

Empregada de balcão 

Procura encaminhamento para a formação de empregados de andar 

 

 Cláudia (Nunca faltou) 

 Elisabete (Faltou um dia) 

22 anos 

9º ano 

Desempregada 

Procura encaminhamento para formação e orientação profissional 

 Felicidade (Nunca faltou) 

30 anos 

8º ano 

Desempregada (menos de um ano) 

Empregada de Limpeza (4 meses) 

Procura encaminhamento para a formação em empregadas de andar 

Urgência em arranjar emprego. 

 

 Gelson (Faltou um dia) 

18 anos 

Electricista de automóveis (Gostou) e construtor civil (não gostou) 

5º ano 

Desempregado 

Procura encaminhamento para emprego e formação 



Dificuldade em falar português 

Urgência em arranjar emprego 

 

 Hélder (Faltou um dia e uma manhã) 

19 anos 

9º ano 

Desempregado 

Trabalhou no IPJ 

 

 Helga (Nunca apareceu) 

 Maria (Faltou uma tarde) 

32 anos 

4º ano 

Desempregada (10 meses, à espera do subsidio) 

Operadora de caixa; Empregada de limpeza. 

Frequenta curso de iniciação à informática no SCML 

Procura encaminhamento para formação de empregadas de andar. 

 

 Miguel (Nunca apareceu) 

21 anos 

4º ano 

Exp. Profissional: Feira Nova (fruta), pastelaria (empregado de balcão) e empregado de 

limpeza num paquete de viagens. 

Desempregado (mais de seis meses) 

Procura encaminhamento para formação de hotelaria - empregados de andar e arranjar 

emprego. 

 

 Milton (Nunca faltou) 

 

 Nilsa (Nunca faltou) 

30 anos 

9º ano 

Concluiu formação em auxiliar de geriatria  



Desempregada (3 meses e n recebe subsidio) 

Empregada de limpeza 

Procura encaminhamento para a formação de empregadas de andar 

Está desempregada porque tem feito biscates de limpeza sem descontos. 

 

 Paulo (Nunca apareceu) 

26 anos 

6º ano 

Biscates em várias áreas 

Desempregado (mais de seis meses) 

Procura encaminhamento para a formação 

 

 Simone (Faltou dois dias) 

19 anos 

8º ano incompleto 

Associação TDK 

Procura encaminhamento para RVCC, línguas e empregada de mesa (tendo em conta a 

sua experiencia em casa e n a sua experiencia profissional) 

Trabalhou sempre sem descontar para a segurança social (sempre sem contrato) 

 Suzi (Faltou uma tarde) 

24 anos 

7º ano 

Situação de trabalho temporário (três horas por dia) 

Empregada de Limpeza 

Procura encaminhamento para formação (empregada de andares) e para a procura de 

emprego. 

 

 Tânia (Só apareceu um dia) 

 Tasmin (Só faltou uma tarde) 

23 anos 

11º ano 

Trabalha numa loja chinesa e frequenta 12º ano à noite 

 



BC 2/ 2008 (Formação de Empregados de mesa) 

 

Participantes: 

 André Liberato (Nunca faltou) 

9º ano 

Operador de caixa (LIDL) 

 Arminda Marques (Nunca faltou) 

9º ano 

Curso de informática 

Desempregada há 7 meses 

 Carla Fortes (Nunca faltou) 

27 Anos 

9º ano 

Desempregada desde 2007 

 Cláudia dos Santos (Faltou uma tarde) 

23 anos 

9º ano 

Auxiliar de alimentação 

 Cristina Semedo (Nunca faltou) 

27 anos 

9º ano 

Desempregada 

 Dilton Amaral (Nunca faltou) 

26 anos 

11º ano 

Desempregado 

 Dorivânia Amaral (Só veio uma vez) 

 Engrácia Borges (Nunca apareceu) 

 Filipa Cunha (Nunca faltou) 

21 anos 

9º ano 

Desempregada há um ano 

Procura encaminhamento para a formação em empregadas de mesa. 



 Georgina Ventura (Só faltou uma tarde) 

44 anos 

9º ano 

Empregada de Limpeza 

 Greta Pinto (Só faltou um dia) 

19 anos 

9º ano 

Desempregada desde 2007 

 Hugo da Luz (Nunca apareceu) 

 Maria Custódia Sousa (Nunca faltou) 

41 anos 

10º ano 

Desempregada 

 Maria Teresa João (Nunca faltou) 

30 anos 

10º ano 

Desempregada há um ano 

Fez RVCC do 9º ano 

 Nuno Semedo (Nunca faltou) 

26 anos 

9º ano 

Construção civil 

Desempregado 

 Paulo Borges (Nunca apareceu) 

 Paulo Batista (Nunca faltou) 

33 anos 

9º ano 

Curso de empregado de balcão 

Curso de inglês 

Curso de bar 

Desempregado 

 Rui Tiquina (Nunca apareceu) 

 Sandra Castro (Nunca faltou) 



9º ano 

Desempregada há dois meses 

 Susana Brilhante (Faltou um dia completo, uma manhã e uma tarde) 

30 anos 

9º ano 

Desempregada 

Procura encaminhamento para a formação de empregada da mesa 

 Tânia Sousa (Só apareceu no primeiro dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Balanço de Competências de Março de 2009 

 

Primeiro encontro com o grupo (dia 13 de Março de 2009): 

 

 Trabalho em grupo (dados retirados do trabalho de campo da tarde anterior e 

cartazes para a apresentação elaborados em grupo durante a sessão) 

 Aparentemente o grupo é pontual, hoje alguns chegaram atrasados (foram para a 

cadeira como castigo) 

 Grupo bem disposto 

 Cartazes bem elaborados e cuidados 

 Grupo parece interessado no balanço de competências e em trabalhar 

 

Pedir à Dra. Cristina: 

 Dados dos membros do grupo 

 Calendário das actividades 

 Dados retirados sobre o percurso profissional dos indivíduos 

 


