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Anexo I – Acervo Documental 

 

1. Inventário geral das notas de campo 

Inventário Geral das notas de campo 

Documento Título Data 

Nota de campo 1 Reconhecimento do Local; 

Análise do boletim da JFO 

13 de outubro 

Nota de campo 2 Análise do site da JFO 14 a 24 de outubro 

Nota de campo 3 Análise e comparação do Plano de 

Atividades/orçamento 2013-2014 

27 a 31 de outubro 

Nota de campo 4 Análise da carta educativa 3 a 14 de novembro 

Nota de campo 5 Análise de projetos educativos do 

Concelho de Odivelas 

17 a 28 de novembro 

Nota de campo 6 Reunião com a Dra. Anabela – 

Coordenadora do Gabinete de 

Assuntos Sociais e do Projeto 

“ComTacto na Escola” 

 

3 de dezembro 

Nota de campo 7 Caraterização do Projeto 

“ComTacto na Escola” - Dados do 

Site da Junta de Freguesia de 

Odivelas 

 

8 a 18 de dezembro 

Nota de campo 8 Entrada no Gabinete de Assuntos 

Sociais: Reconhecimento Do 

Local e Recolha de dados sobre o 

Projeto “ComTacto na Escola” 

 

12 a 23 de janeiro 

Nota de campo 9 Contextualização do Gabinete de 

Assuntos Sociais 

 

26 a 30 de janeiro 

Nota de campo 10 Pesquisa de Informações sobre o 

Curso de Alfabetização 

 

9 a 11 de fevereiro 

Nota de campo 11 Leitura sobre notas de campo 

 

12 e 13 de fevereiro 

Nota de campo 12  Análise das pessoas inscritas no 

Curso de Alfabetização até ao 

momento 

 

18 e 19 de fevereiro 

Nota de campo 13 Elaboração dos objetivos de 

investigação 

 

20 de fevereiro 

Nota de campo 14 Leitura sobre as etapas da criação 

de um projeto de investigação e 

reformulação de objetivos 

 

23 a 27 de fevereiro 
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Nota de campo 15 Resposta a email 

 

2 a 4 de março 

Nota de campo 16 Mudança de planos – Do curso de 

alfabetização para um curso de 

formação 

 

5 de março 

Nota de campo 17 Ação de Formação “Educação 

para a morte” 

 

6 de março 

Nota de campo 18 Construção do cartaz e das fichas 

de inscrição 

 

16 a 18 de março 

Nota de campo 19 Planeamento das sessões de 

formação sobre “Técnicas de 

procura ativa de emprego”: 

Pesquisa/construção de conteúdos 

e dinâmicas 

 

23 a 2 de abril 

Nota de campo 20 Planeamento das sessões de 

formação sobre “Técnicas de 

procura ativa de emprego”: 

construção do powerpoint das 

duas sessões 

- Entrada da estagiária na minha 

dinâmica 

 

7 a 9 de abril 

Nota de campo 21 Construção conjunta dos 

questionários; Realização de 

contatos 

 

10 de abril 

Nota de campo 22 Construção dos certificados de 

participação e das folhas de 

presenças 

 

13 de abril 

Nota de campo 23  1ª Sessão “Procura Ativa de 

Emprego” – Técnicas e 

ferramentas 

 

14 de abril 

Nota de campo 24 Construção de folheto; pesquisa de 

vídeos 

 

15 de abril 

Nota de campo 25 2ª Sessão “Procura Ativa de 

Emprego” – Técnicas de 

Entrevista de Emprego 

 

16 de abril 

Nota de campo 26 Análise dos questionários/ 

Construção de gráficos 

 

20 a 30 de abril 

Nota de campo 27 Pesquisa sobre os Gabinetes de 

Inserção Profissional no site do 

4 a 8 de maio 
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IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional) 

 

 

Nota de campo 28 Presença em sessões coletivas 11 e 15 de maio 

Nota de campo 29 Apoio no Gabinete de Inserção 

Profissional – experiência no 

atendimento 

1 a 9 de junho 
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2. Notas de campo 

 

Nota de campo 1 

Reconhecimento do Local/ Análise do boletim da Junta de Freguesia de Odivelas 

Dia 13 de Outubro 
 

Nesta segunda-feira dia 13 de Outubro dei início ao meu primeiro dia de estágio 

curricular na Junta de Freguesia de Odivelas. Este primeiro dia permitiu-me conhecer o 

funcionamento da Junta através de algumas observações e análise do boletim da 

freguesia. 

Comecei por reparar, ao ser-me apresentada a Junta pelo Dr. Luís Costa (vogal da 

educação) a existência de várias salas, umas delas de trabalho, outras de reuniões, 

equipadas com secretárias, computadores, impressoras, fotocopiadoras, várias estantes 

com documentos arquivados e mesas de reunião. Encontravam-se a trabalhar nas várias 

salas pessoas com as mais variadas tarefas desde atendimentos a pessoas da 

comunicação e da tesouraria. 

Verifiquei que a sala onde irei ficar a estagiar é a sala onde os vogais da Junta de 

Freguesia de Odivelas ficam a trabalhar, pois encontram-se na porta os seus nomes com 

a designação da área de intervenção.  

Após o reconhecimento do local de estágio, o Dr. Luís Costa disponibilizou-me o 

“boletim” da Junta de freguesia referente ao mês anterior (Setembro), no qual pude 

verificar iniciativas que estão ou que vão ser desenvolvidas, bem como as áreas 

consideradas prioritárias na freguesia. Segundo o Dr. Luís Costa estes jornais têm 

publicação mensal e visam informar os fregueses das iniciativas que têm sido realizadas 

pela junta de freguesia e dar conta dos serviços que a mesma disponibiliza. 

No boletim do mês de Setembro é distinguido um dos cidadãos da freguesia, 

considerado como uma revelação no automobilismo. A este cidadão é dedicada uma 

página do boletim na qual consta o seu percurso na área e o seu trabalho no Kartódromo 

de Odivelas. Neste boletim é ainda mencionada a inauguração de uma obra social e 

também dada importância à limpeza urbana, à reparação de calçadas e a requalificações 

feitas na zona da freguesia de Odivelas.  
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No entanto, o destaque do boletim vai para os equipamentos e projetos de ação 

social, pois segundo o boletim, a área da ação social é uma das áreas que ocupa grande 

parte da intervenção em Odivelas.  

Com a análise deste boletim verifiquei que a ação social é gerida pelo Gabinete de 

Assuntos Sociais (GAS) e possui alguns equipamentos sociais de apoio aos cidadãos da 

freguesia, nomeadamente: 

 Centro Infantil da Arroja; 

 Lavandaria Comunitária; 

 Centro de Convívio Sénior. 

Ao ler o boletim tive ainda a oportunidade de dar conta da existência de alguns 

projetos internos desenvolvidos pelo Gabinete de Assuntos Sociais, que são eles: 

 Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (visa a entrega de 

alimentos a famílias carenciadas e é apoiado pelo FEAC “Fundo Europeu de 

Auxilio a Carenciados”); 

 Projeto “ComTacto na Rua” (projeto de prevenção na área das 

toxicodependências em que é feito o contato com os utentes nas ruas, de forma a 

permitir identificar problemas, informar, apoiar, aconselhar e encaminhar para 

instituições competentes); 

 Projeto “ComTacto na escola” (projeto em que são desenvolvidas ações de 

sensibilização nas escolas sobre as mais diversas temáticas: Bullying, 

Sexualidade Saudável, Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas e 

Promoção de Estilos de Vida Saudável); 

 Campanha “Solidariedar” (campanha em que é 

promovida a recolha de alimentos junto de superfícies 

comerciais para a entrega de cabazes de Natal e 

Páscoa); 

 Curso de Alfabetização (curso que consiste na 

alfabetização de adultos com baixo nível de 

escolaridade e no ensino de português a estrangeiros, 

realizado em parceria com a Associação de escolas João de Deus). 

O desenvolvimento desta atividade permitiu-me conhecer um pouco das 

necessidades não só dos cidadãos, mas também da própria freguesia de Odivelas através 

das várias intervenções que são realizadas.  
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Abaixo encontra-se a capa do boletim por mim analisado correspondente ao mês de 

Setembro. 
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Nota de campo 2 

Análise do Site da Junta de Freguesia de Odivelas 

De 14 a 24 de Outubro 

 

Após a minha entrada na Junta de Freguesia de Odivelas e a análise de um dos 

boletins, o Dr. Luís Costa recomendou-me que fizesse a análise do site da Junta de 

Freguesia de Odivelas de forma a conhecer as áreas de intervenção, bem como os 

vogais e as iniciativas e projetos a decorrer nas várias áreas. 

As áreas de intervenção estão inseridas numa coluna de notícias, na qual constam 

iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia. As áreas são as seguintes: 

 Proteção Civil;  

 Zonas verdes; 

 Obras; 

 Limpeza Urbana; 

 Educação; 

 Saúde; 

 Cultura; 

 Juventude; 

 Desporto; 

 Ação Social; 

 Comissão Social de Freguesia; 

 Atividades Económicas 

Em relação à categoria da área da Educação verifiquei que as notícias diziam 

respeito a vários assuntos, como por exemplo à criação de um boletim de uma escola, a 

reuniões da junta com os coordenadores da escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância, 

com as associações de pais, e com os clubes e colectividades, com a abertura do curso 

de alfabetização e com o projeto “ComTacto na Escola”. 

Este projeto “ComTacto na Escola” já não é um projeto desconhecido para mim, 

pois já tive a oportunidade de o conhecer pela análise do boletim da Junta de Freguesia 

de Odivelas referente ao mês de Setembro. Este projeto despertou-me algum interesse 

por ter intervenção nas escolas e desenvolver ações de sensibilização abordando 

temáticas consideradas necessárias nas escolas, como é o caso do bullying, da 

sexualidade Saudável, da Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas entre 
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outros assuntos. Considero que seria interessante investigar mais ao pormenor este 

projeto. 

Apesar do site não estar tão completo e atualizado como eu desejaria (a última notícia 

na área da educação foi publicada no dia 11 de Março) a sua análise deu para perceber a 

existência de uma grande variedade de áreas de intervenção na freguesia de Odivelas.  
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Nota de campo 3 

Análise e comparação do Plano de Atividades/orçamento 2013-2014 

De 27 a 31 de Outubro 

 

Nesta semana de estágio na Junta de Freguesia de Odivelas dei início a uma nova 

atividade. O Dr. Luís Costa entregou-me o plano de actividades e o orçamento de 2013 

e de 2014 recomendando-me a sua análise e comparação das atividades realizadas e 

previstas, assim como os gastos na área da educação.  

Ao analisar o plano de atividades constatei que a Junta de Freguesia de Odivelas 

investe grande parte do seu orçamento na educação, nas seguintes tarefas: 

 serviços de limpeza e manutenção nas escolas EB1 e jardins-de-infância  

(2013- 25000,00 euros; 2014- 15000,00 euros); 

 aquisição de materiais para equipamentos escolares e de pequenas reparações 

(acrescentadas neste ano) nas escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo 

(2013- 8500,00 euros; 2014- 11500,00 euros); 

 serviços de atividade desportiva e juventude, como é exemplo da “Légua 

nocturna e Passeio avós e netos” ou “Comemoração do Dia Mundial da Dança” 

(2013- 4250 euros; 2014- 8450 euros).  

Comparando os dois anos, pude verificar que apesar da diminuição do subsídio de 

limpeza para 2014, acrescentou-se um subsídio para pequenas reparações nas escolas. 

Em relação às atividades realizadas em 2013, constatei que existiram apenas duas 

relacionadas com a educação, que dizem respeito a duas comemorações: 

 Comemoração do Dia da música; 

 Comemoração do 25 de Abril. 

Já no ano de 2014, reparei que passou a ser dada maior importância às atividades 

não só educativas mas também desportivas, e à necessidade de um contato mais 

próximo da Junta de Freguesia com as escolas e com os pais. As atividades previstas 

para este ano são: 

 Comemoração do Dia Mundial do Estudante (Escolas Básicas de 2.º/3.º Ciclos e 

Secundária); 

 Comemoração do Dia Mundial do Professor; 

 Comemoração do Dia Mundial da Dança; 

 Dia olímpico (articulação de atividades da disciplina de educação física e de 

atividades de clubes/colectividades da freguesia) 
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 Manhãs desportivas (projeto de sensibilização para a pratica de estilos de vida 

saudável- aulas de ginástica e de outras modalidades) 

 Desfile de Carnaval (Escolas básicas de 1.º Ciclo e Jardins de Infância); 

 Encontro de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básicas de 1.º ciclo e 

jardins-de-infância; 

 Encontro de Atividades de Enriquecimento Curricular (Atividades desportivas). 

Foi interessante perceber que existe a necessidade de ao longo dos anos a Junta 

alterar atividades e investimentos, pois as necessidades das escolas encontram-se em 

constante mudança. Verificou-se assim a intenção de através de encontros e reuniões a 

Junta de Freguesia manter-se presente na vida das escolas.  

Com esta atividade desenvolvi capacidades de análise, podendo ainda conhecer 

algumas das competências das juntas de freguesia a nível de educação, nomeadamente 

nas escolas de 1.º ciclo e jardins-de-infância. 
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Nota de campo 4 

Análise da carta educativa 

De 3 a 14 de Novembro 
 

Nestas duas semanas de estágio continuei a analisar instrumentos de planeamento 

recomendados pelo Dr. Luís Costa, desta vez a carta educativa do Concelho de 

Odivelas.  

Ao analisar a carta educativa comecei por verificar que o concelho de Odivelas é 

composto por oito agrupamentos de escolas e por cinco escolas secundárias e uma 

profissional. Neste concelho existem trinta escolas básicas do 1.º ciclo e vinte e quatro 

jardins-de-infância, nas quais a junta de freguesia tem competências nas áreas da 

limpeza e da reparação e aquisição de materiais para equipamentos escolares.  

Esta análise deu-me uma noção do grande número de escolas do 1.º ciclo e de 

jardins-de-infância em comparação com as de 2.º e 3.º ciclo que são em muito menor 

número (oito escolas). 

De seguida, observei uns gráficos e tabelas que se encontravam na carta educativa 

referentes à densidade populacional do concelho de Odivelas. Apesar da freguesia de 

Odivelas ser a freguesia que tem maior número de população (59 559), não é a freguesia 

com maior área (505,00 ha), ocupando a freguesia de Caneças a maior área (589,00 ha) 

e a presença de menor número de população (12 324).  

Relativamente ao nível de qualificação académica da população residente no 

concelho de Odivelas, constatei através da carta educativa que mais de metade da 

população residente no concelho (51,1%) possui apenas o ensino básico. A freguesia de 

Odivelas é a segunda freguesia com a percentagem mais elevada de indivíduos com o 

ensino superior (21,6%), no entanto é também a que tem maior número de população 

sem nenhum nível de escolaridade (7,7%). 

Um outro aspeto da carta educativa que analisei foi a nacionalidade da 

população residente no Concelho de Odivelas no ano de 2011. Observei que 88% da 

população do Concelho de Odivelas tinha nacionalidade portuguesa, contra 12% de 

população que tinha nacionalidade estrangeira. Da população estrangeira, a maioria é a 

de nacionalidade africana (3,5%), seguindo-se a população de nacionalidade americana 

(2,6%), e por fim, a de nacionalidade europeia (1,5%). 



13 
 

É ainda possível constatar através do gráfico, que 3,4% da população residente no 

Concelho de Odivelas tem dupla nacionalidade, ou seja, tem nacionalidade portuguesa e 

estrangeira. Segundo os Censos, enunciados na carta educativa, o Concelho de Odivelas 

teve um decréscimo de 2001 para 2011 de população de nacionalidade portuguesa, 

passando de 94% em 2001, para 88% em 2011.  

Também considerei fundamental ter noção das taxas de analfabetismo do 

Concelho de Odivelas, para isso observei as tabelas que indicavam que a freguesia de 

Odivelas em 2011 era a terceira com uma taxa mais alta (2,41%).  

Acabei a análise da carta educativa do Concelho de Odivelas ao verificar a taxa 

de abandono escolar dos alunos do concelho durante os dois anos letivos de 2009-2010 

e 2010-2011, ou seja, a percentagem de alunos que abandonaram as atividades escolares 

sem que tivessem completado o percurso escolar considerado obrigatório (que na altura 

ainda não abrangia o ensino secundário). 

No primeiro e segundo ciclo do ensino básico a percentagem de alunos que 

abandonaram a escola rondou os cerca de 1% não tendo grande significância de um ano 

letivo para o outro. Já no terceiro ciclo do ensino básico, a percentagem subiu para os 

2%, aumentando de um ano para o outro 0,32%.  

Tanto para o ensino secundário como para o profissional, a taxa de abandono 

escolar aumentou para cerca do dobro no primeiro ano letivo (2009-2010) em 

comparação com o ensino básico. No segundo ano letivo (2010-2011), a taxa de 

abandono escolar no ensino secundário aumentou 6,37%, chegando perto dos 11%. No 

ensino profissional a taxa aumentou 2,35% alcançando os 6% de taxa de abando 

escolar. 

Desta análise pude constatar alguns aspetos, sendo um deles o fato da freguesia de 

Odivelas ao ter maior número de população, também ela tem mais de metade das 

pessoas com baixos níveis de escolaridade, o que carateriza a maioria da população da 

freguesia de Odivelas. 

O grande aumento da taxa de abandono escolar no ensino secundário e no ensino 

profissional pode se ter devido na altura (2009-2010;2010-2011), ao fato de não ser 

obrigatório a conclusão deste tipo de ensino. Esta obrigatoriedade recente da conclusão 

do nível secundário justifica a razão pela qual grande parte da população, neste caso da 

freguesia de Odivelas, possuir apenas o ensino básico concluído.  

  



14 
 

Nota de campo 5 

Análise de Projetos Educativos do Concelho de Odivelas 

De 17 a 28 de Novembro 
 

Durante estes dias analisei dois projetos educativos de agrupamentos de escolas 

do Concelho de Odivelas, com o intuito, segundo o Dr. Luís Costa, de conhecer as 

dificuldades que os agrupamentos enfrentam, assim como as suas prioridades.  

Pelo que pude reparar, as dificuldades dos agrupamentos não são encontradas 

apenas em contexto escolar mas derivam também de contexto familiar.  

As dificuldades a nível de contexto familiar que o agrupamento enfrenta são:  

 as baixas expetativas relativamente ao percurso académico dos alunos por 

parte de muitas famílias; 

 dificuldades dos encarregados de educação em intervir junto dos seus 

educandos de forma eficaz nos problemas escolares, tanto ao nível 

disciplinar como nos resultados.  

Já as dificuldades encontradas em contexto escolar são:  

 desmotivação e desinteresse dos alunos pelos currículos do ensino regular;  

 elevada percentagem de insucesso escolar nas disciplinas nucleares;  

 e a elevada percentagem de absentismo escolar.  

A constatação destas dificuldades são importantes para compreender a 

importância que é dada à participação dos pais nas escola e para perceber os factores 

que influenciam o desempenho dos alunos. 

Ao observar um dos projetos educativos verifiquei que o agrupamento segue 

cinco prioridades educativas, sendo elas:  

 a melhoria da qualidade das aprendizagens; 

 a inclusão escolar dos alunos; 

 a formação da comunidade educativa;  

 a melhoraria do clima e do ambiente escolar;  

 e a promoção da relação do agrupamento com a comunidade local e com 

as famílias.  

Para a melhoria da qualidade das aprendizagens o agrupamento pretende 

desenvolver o interesse e a motivação, promover a inovação tecnológica e pedagógica e 

adotar uma cultura de auto-avaliação. 



15 
 

 Para a inclusão dos alunos vê como essencial a disponibilização da oferta 

educativa diversificada e flexível e incentivar a utilização de tecnologias de informação 

e comunicação. Ao promover o bem-estar, o cumprimento de regras e a segurança da 

comunidade escolar é melhorado o clima e ambiente escolar.  

Para promover relações considera necessária uma cultura de cooperação e de 

envolvimento entre todos os agentes e parceiros educativos. 

Esta análise permitiu perceber que pontos fortes ou mais-valias tem o 

agrupamento e o que está a ser feito, ou pode ser feito para as transformar em 

oportunidades de desenvolvimento, não só do agrupamento mas também da freguesia 

ou Concelho.  
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Nota de campo 6 

Reunião com a Dra. Anabela – Coordenadora do Gabinete de Assuntos Sociais e do 

Projeto “ComTacto na Escola” 

Dia 3 de Dezembro 
 

Nesta manhã desloquei-me até ao Gabinete de Assuntos Sociais para uma reunião com a 

Dra. Anabela Germano com o objetivo de conhecer melhor o projeto “ComTacto na 

Escola” e saber se existia a possibilidade de puder acompanhar o desenvolvimento do 

projeto e eventualmente ter uma pequena participação no mesmo. O conhecimento da 

existência de um projeto de sensibilização nas escolas despertou o meu interesse e 

considerei que seria uma mais-valia como objeto estudo da minha investigação. 

Assim que cheguei, e ao ser recebida pela Dra. Anabela comecei por me apresentar e 

demonstrar o meu interesse em conhecer melhor o projeto, a qual se disponibilizou de 

imediato indo buscar um dossiê com algumas informações da realização do projeto em 

anos anteriores. Começou por me dar a conhecer a origem do projeto “ComTacto na 

Escola” referindo que o mesmo veio na sequência do projeto “ComTacto na Rua” que 

surgiu em 2004. 

O Projeto “ComTacto na Rua” procura dar uma resposta social direcionada à promoção 

da inclusão e à melhoria das condições de vida de grupos específicos particularmente 

confrontados com situações de exclusão, marginalidade e pobreza persistente. Está 

vocacionado para a escuta dos utentes através de uma Equipa de Rua, que tem em vista 

a prevenção da toxicodependência, alcoolismo, tabagismo e de outros comportamentos 

aditivos. 

Segundo a Dra. Anabela foi da necessidade de alargar a intervenção do projeto 

“ComTacto na Rua” às necessidades da comunidade escolar que surgiu em 2011 o 

projeto “ComTacto na Escola” com objetivos de sensibilização dos alunos, pois “os 

professores sentiam necessidade mas não sabiam como alertar para certos tipos de 

comportamentos nos alunos, nomeadamente para o bullying e para o tabagismo”. 

No final da reunião questionei a Dra. Anabela em relação à possibilidade de puder 

acompanhar o projeto, a qual me respondeu afirmativamente, comentando que no ano 

anterior tinha tido uma estagiária de educação básica que contribuiu para a dinamização 

das sessões de sensibilização nas escolas e que tinha sido uma mais-valia. 

Ficou combinado que após conversar com o Dr. Luís Costa sobre as minhas intenções e 

sobre o consentimento da Dra. Anabela, poderia entre o mês de Janeiro e Fevereiro 
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passar a estagiar no Gabinete de Assuntos Sociais de forma a acompanhar mais de perto 

o trabalho desenvolvido, nomeadamente em relação ao projeto “ComTacto na Escola”. 

Com a abertura e disponibilidade demonstrada pela Dra. Anabela para a minha entrada 

no Gabinete de Assuntos Sociais e acompanhamento do projeto, senti-me muito 

entusiasmada e motivada, pois vou puder acompanhar um projeto nas áreas educativa e 

social e aprender através da participação e contato com o campo de trabalho.  
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Nota de campo 7 

Caraterização do Projeto “ComTacto na Escola” - Dados do Site da Junta de 

Freguesia de Odivelas 

De 8 a 18 de Dezembro 
 

Durantes estes dias e após a reunião com a Dra. 

Anabela, procurei pesquisar toda a informação que existia 

acerca do projeto, nomeadamente no site da Junta de 

Freguesia de Odivelas, de forma a começar a planear a 

minha investigação. 

Através do site verifiquei que as ações de 

sensibilização são realizadas apenas nos estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclo e 

secundário da freguesia de Odivelas. Sendo elas, quatro escolas básicas e uma 

secundária: 

 E.B. 2.º e 3.º Ciclos Moinhos da Arroja (Agrupamentos de Escolas 

Moinhos da Arroja);  

 E.B. 2.º e 3.º Ciclos dos Pombais (Agrupamento de Escolas D. Dinis); 

 E.B. 2.º e 3.º Ciclos Avelar Brotero (Agrupamento de Escolas Avelar 

Brotero); 

 E.B. 2.º e 3.º Ciclos António Gedeão (Agrupamento de Escolas a Sudoeste 

de Odivelas); 

 Escola Secundária de Odivelas.  

As temáticas que costumam ser abordadas nas turmas são: 

 

 

Temáticas 

Bullying 

Ciberbull
ying 

Internet 
segura 

Sexualida
de 

saudável 

Tabagis
mo 

Estilos 
de vida 
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Através da pesquisa que fiz tive conhecimento das várias fases de 

desenvolvimento do projeto, pois o mesmo inicia assim que a equipa que desenvolve o 

projeto envia para os estabelecimentos de ensino as fichas de inscrição nas quais os 

coordenadores das escolas registam as temáticas que gostariam que fossem abordadas 

na sua escola, consoante as suas necessidades. De seguida, é agendada uma reunião 

entre os professores responsáveis e a equipa do projeto com o objetivo de marcar as 

datas das ações de sensibilização. As ações de sensibilização são realizadas ao longo de 

dois meses pelas várias escolas.  

Como a informação online é reduzida pretendo optar por enviar um email à Dra. 

Anabela para que me possa disponibilizar mais alguma que contenha dados de anos 

anteriores, pois no dia da reunião verifiquei que existiam dossiês com esse tipo de 

informação.  
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Nota de campo 8 

Entrada no Gabinete de Assuntos Sociais: Reconhecimento Do Local e Recolha de 

dados sobre o Projeto “ComTacto na Escola” 

De 12 a 23 de Janeiro 

 
Durante estas duas semanas conheci o gabinete de assuntos sociais e realizei 

pesquisas acerca do projeto “ComTacto na Escola” através de alguns materiais 

fornecidos pela Dra. Anabela. O contacto direto com o local permitiu-me ao observar, 

perceber que apesar de existirem poucas pessoas a trabalhar no gabinete, existe uma 

constante troca de conversas entre elas acerca do decorrer de algumas ações sociais. O 

Gabinete de Assuntos sociais tem uma mesa de reunião na qual fui primeiramente 

recebida, tem algumas secretárias com computadores, tem estante com vários dossiers, 

entre outros materiais.  

A Dra. Anabela começou por referir que o projeto “ComTacto na Escola” está a 

ser reanalisado para a sua implementação neste ano e por me mencionar algumas 

dificuldades do projeto, assim como algumas mais-valias. O projeto é desenvolvido por 

pessoas do gabinete, não tendo pessoas especializadas em áreas necessárias 

nomeadamente de enfermagem. Existe também falta de equipamentos informáticos 

necessários para projetar materiais nas acções de sensibilização. Também as escolas 

colocam alguns entraves à realização das ações, pois devido ao fato de já não existirem 

as disciplinas de área de projeto e de formação cívica, as ações têm de ser realizadas em 

horário de disciplinas consideradas importantes. 

 No entanto, o desenvolvimento do projeto permite conhecer a realidade escolar e 

atuar de forma adequada às necessidades detetadas. O trabalho em rede apesar de ser 

um requisito necessário para a concretização do projeto é também uma mais-valia na 

forma de melhor conhecer e colmatar as necessidades encontradas nos alunos. 

Após esta primeira conversa, a Dra. Anabela mostrou-me alguns dossiês que 

continham informações sobre o projeto “ComTacto na Escola” nos seus vários anos de 

existência. Como existe muita informação, a equipa do projeto optou por organizá-la em 

dossiês, sendo esta a razão de existe tão pouca informação online.  

Visto não existir uma comparação do projeto nos seus vários anos, a Dra. Anabela 

sugeriu que após me ter informado mais sobre o projeto, em termos de estrutura, 

organização, propósitos, etc, fizesse uma comparação tendo também por base as 

informações contidas nos dossiês. Num dos dossiês comecei por verificar os 
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estabelecimentos abrangidos pelas acções de sensibilização, os quais verifiquei serem 

cinco: 

 

De seguida, verifiquei as temáticas abordadas ao longo dos anos, as quais 

constatei serem essencialmente quatro: 

 Prevenção de consumo de substâncias psicoactivas; 

 Sexualidade saudável; 

 Bullying; 

 Promoção de estilos de vida saudável. 

Num dos documentos presentes no dossiê constavam as etapas do 

desenvolvimento do projeto, que incluindo datas previstas para as mesmas, me 

permitiram ter noção que o projeto é algo organizado e estruturado. As etapas são as 

seguintes: 

1.º Envio das fichas de inscrição para as escolas (Dezembro); 

2.º Receção das fichas de inscrição (que incluem os temas considerados necessários a 

abordar) (Janeiro-Fevereiro); 

3.º Reunião com as associações de escolas (marcação de datas das ações de 

sensibilização e esclarecimento de dúvidas e informações) (Fevereiro); 

4.º Preparação das ações de sensibilização (Março); 

5.º Realização das ações de sensibilização (Março-Abril-Maio); 

Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja 

E.B. 2.º e 3.º Ciclos 
Moinhos da Arroja 

(A partir de 2011-2012) 

Agrupamento de Escolas 
D.Dinis 

E.B. 2.º e 3.º Ciclos dos 
Pombais 

Agrupamento de Escolas 
Avelar Brotero 

E.B. 2.º e 3.º Ciclos Avelar 
Brotero 

Agrupamento de Escolas a 
Sudoeste de Odivelas 

E.B. 2.º e 3.º Ciclos António 
Gedeão 

Escola Secundária de 
Odivelas 

(A partir de 2011-2012) 
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Considero como essencial para fazer uma comparação do projeto ao longo dos 

vários anos, analisar o número de acções de sensibilização realizadas, as quais contam 

um número de 365 ações realizadas até agora, como se verifica abaixo:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação ao número de alunos abrangidos pelas acções de sensibilização, 

verifiquei num documento que o seu aumento e diminuição correspondeu ao número de 

ações realizadas. Atualmente já fizeram parte das ações 7638 alunos da freguesia de 

Odivelas, como se pode verificar abaixo: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisei um documento em que constava um inquérito por questionário que foi 

aplicado aos alunos no final de cada uma das ações de sensibilização e que tinha como 

objetivo apurar o nível de interiorização dos conceitos abordados na sessão. Segundo 

conclusões do mesmo, foi possível constatar que no geral os alunos interiorizaram os 

conceitos das temáticas abordadas. A temática do consumo de substâncias psicoactivas 

foi a que obteve maiores conclusões no inquérito, pois constatou-se que um elevado 

número de jovens já tinha iniciado/experimentado álcool e tabaco, sendo que estes 

consumos são muitas vezes realizados em contexto recreativo e em grupo com os 

amigos. Foi possível também verificar que alguns jovens já mantinham hábitos de 

consumo de álcool e de tabaco no seu quotidiano. 

Anos letivos N.º Ações Sensibilização 

2008-2009 53 

2009-2010 51 

2010-2011 43 

2011-2012 44 

2012-2013 102 

2013-2014 72 

Total 365 

Anos letivos N.º Alunos 

2008-2009 1162 

2009-2010 1085 

2010-2011 946 

2011-2012 968 

2012-2013 2222 

2013-2014 1255 

Total 7638 
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Ao observar um outro dossiê pude verificar a existência de folhetos informativos 

que são fornecidos aos alunos durante as sessões, nomeadamente na temática da 

promoção de estilos de vida saudável. Considero que estes folhetos são uma boa 

estratégia para que os alunos possam consultar mais tarde e se necessário adotar 

conhecimentos adquiridos. Para além dos folhetos pude também consultar um 

powerpoint elaborado pela equipa do projeto para a apresentação da temática do 

bullying e uns vídeos retirados do youtube que foram apresentados na mesma temática.  

 

 

 

Após consultar todos estes materiais compreendo melhor a necessidade de se 

reservar algum tempo para a preparação destas ações de sensibilização, pois as mesmas 

requerem antes mesmo da sua elaboração, alguma pesquisa e discussão de estratégias.  

Considero que a análise de todas estas informações é crucial não só para o meu 

estudo, mas também para através da minha participação no projeto puder contribuir com 

novas ideias e estratégias. A pesquisa da informação vai-me acompanhar em mais 

alguns dias estágio conciliando a mesma com outro tipo de atividades, pois a 

informação é sempre necessária no decorrer do estudo.  

  

Folhetos 

Apresentações 
Powerpoint 

Vídeos 
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Nota de campo 9 

Contextualização do Gabinete de Assuntos Sociais 

De 26 a 30 de Janeiro 
 

Esta semana começou com a entrada de uma nova estagiária no Gabinete de 

assuntos sociais, chama-se Patrícia e está a tirar a licenciatura em Educação Social no 

Instituto Superior de Ciências Educativas. A Patrícia tem uma forma simples de se 

vestir, calças de ganga e casaco de malha, aparenta também ter cerca de trinta anos. Ao 

chegar foi-me apresentada e sentou-se na mesma mesa que eu. Segundo a conversa com 

a Dra. Anabela a que eu pude assistir ela vai estudar as fichas das pessoas que estão 

inscritas na junta por serem consideradas carenciadas, vai estudar os apoios que lhes são 

fornecidos e vai mais tarde acompanhar uma das famílias. Considero que a entrada desta 

estagiária é uma mais-valia também para mim, pois vou puder ter alguém com quem 

partilhar algumas dúvidas e experiências enquanto estagiária e aluna de educação. 

Após a apresentação da estagiária, a mesma começou a fazer as suas pesquisas e 

eu comecei por pedir à Dra. Anabela algumas informações sobre o Gabinete de assuntos 

sociais, nomeadamente, projetos atuais e ações em curso. A semana decorreu com este 

tipo de atividade de contextualização do trabalho desenvolvido no Gabinete. 

O Gabinete de Assuntos Sociais tem como funções específicas: 

- Programar e coordenar as atividades sociais, culturais, recreativas e associativas 

ligadas à ação social; 

- Estabelecer parcerias, avaliar e propor medidas de intervenção com associações, com o 

Instituto da Segurança Social e com organizações sociais públicas e privadas; 

- Estabelecer metodologias e formas de execução das ações e projetos; 

- Elaborar projetos, propor acordos e protocolos na área social, educativa, e recreativa, 

procedendo à gestão dos projetos a decorrer; 

- Coordenar e supervisionar o funcionamento dos serviços prestados à população; 

- Coordenar as ações a desenvolver no âmbito do serviço de intervenção social; 

-Supervisionar as atividades desenvolvidas e assegurar os procedimentos 

administrativos no âmbito dos serviços do gabinete; 

- Preparar informação sobre as ações e projetos a desenvolver no âmbito do gabinete 

para decisão do executivo; 

- Dinamizar e apoiar o funcionamento das parcerias locais; 
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- Colaborar com as Instituições particulares de solidariedade social e outras instituições 

oficiais; 

- Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas. 

O gabinete realiza ações onde se inclui os apoios sociais que esta disponibiliza à 

população mais desfavorecida da freguesia de Odivelas: 

 Atendimentos sociais e psicossociais; 

 Encaminhamentos sociais; 

 Sinalização de casos sociais para outras entidades; 

 Visitas domiciliárias; 

 Participação em ações de formação e sensibilização; 

 Apoio em vestuários e mobílias; 

 Apoios alimentares/ Banco Alimentar contra a fome/ Cantina Social 

O Gabinete de assuntos sociais inclui ainda um gabinete de psicologia que desenvolve 

acompanhamentos psicológicos, avaliações psicológicas e consultas de orientação. O 

Gabinete possui alguns equipamentos que dão resposta a problemas sociais, como: 

 Centro de convívio sénior; 

 Centro Infantil da Arroja; 

 Lavandaria comunitária. 

Contém em funcionamento alguns projetos internos, tais como: 

 Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados; 

 “ComTacto na Rua”; 

 Espaço Internet; 

 Gabinete Médico Social; 

 Armação para óculos; 

 Campanha “Solidariedar”; 

 Cabal de Natal e Páscoa; 

 Curso de Alfabetização. 

Considero que este tipo de trabalho de pesquisa acerca do Gabinete é essencial 

não só para puder perceber o que está a ser desenvolvido mas também para puder 

contextualizar mais tarde o projeto que vou acompanhar, assim como os seus 

propósitos. 
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Nota de campo 10 

Pesquisa de Informações sobre o Curso de Alfabetização  

De 9 a 11 de Fevereiro 
 

Esta semana começou com uma má notícia, assim que cheguei ao estágio a Dra. 

Anabela comunicou-me que após a revisão do projeto “ComTacto na Escola”, o 

presidente da Junta decidiu não o realizar durante este ano letivo, razões de tal decisão 

não me foram comunicadas. Ao deparar-me com esta situação, pesquisei outros projetos 

que a Junta iria realizar ainda durante este ano letivo, na qual encontrei o curso de 

alfabetização, que ao questionar a Dra. Anabela me deu toda a certeza acerca da sua 

realização para breve. Assim, durante esta semana procurei todas as informações que 

existiam sobre o curso e em conjunto com a Dra. Anabela delineamos etapas para o seu 

desenvolvimento. 

O Curso de alfabetização foi criado em parceria com a Associação Jardins Escola 

João de Deus, e é destinado aos residentes da freguesia e concelho de Odivelas. Sob o 

lema “O caminho faz-se caminhando” consiste na alfabetização de adultos com baixo 

nível de escolaridade, e no ensino de português a estrangeiros, organizados em duas 

classes diferenciadas, e residentes ou acompanhados/apoiados por instituições 

localizadas no concelho de Odivelas.  

O Gabinete de Assuntos Sociais tem como funções: 

 Divulgação do curso; 

 Inscrições e admissões dos participantes;  

 Organização do espaço: sala de aula; 

 Apoio na organização da atividade em articulação com a Associação Jardins 

Escola João de Deus; 

 Organização da sessão de recepção de novos alunos e da sessão de encerramento 

do curso; 

 Procedimentos administrativos inerentes à atividade. 

As etapas delineadas com a Dra. Anabela para a criação do curso foram:  

1.º Mandar email a agendar reunião com a Dra. Isabel Ruivo da escola João de Deus; 

2.º Reunião com a Dra. Isabel Ruivo para organizar calendário do curso; 

3.º Divulgação do curso de alfabetização e abertura das inscrições; 
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4.º Verificar número de inscritos e contactá-los; 

5.º Reservar sala para o curso e verificar material necessário; 

6.º Organizar a sessão de abertura do curso no Pavilhão Polivalente (enviar convites, 

etc.); 

7.º Desenrolar do curso; 

8.º Tratar dos diplomas com o gabinete de comunicação; 

9.º Organizar sessão de encerramento do curso. 

Penso que apesar da desilusão de não puder participar no Projeto “ComTacto na 

Escola” já definido a algum tempo, a opção pelo curso de alfabetização pode ser uma 

mais-valia, pois é um tema que já trabalhei durante a licenciatura.  
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Nota de campo 11 

Leitura sobre notas de campo 

Dia 12 e 13 de Fevereiro 

 

Como apenas se encontravam no gabinete de assuntos sociais duas assistentes 

sociais que andavam ocupadas num entra e sai em atendimentos sociais, aproveitei para 

passar estes dois últimos dias da semana a ler um capítulo do livro de Robert Bogdan e 

Sari Biklen (1994) sobre Investigação qualitativa em educação. Escolhi ler o capítulo 

que dizia respeito à criação de notas de campo por considerar ter algumas dificuldades 

na sua escrita. Os autores mencionam que as notas de campo são “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (p.150).  

O conteúdo das notas de campo deve ser de dois tipos de materiais, um tipo 

descritivo e um tipo reflexivo. No tipo descritivo regista-se de forma objetiva e exata os 

detalhes do que se verificou no campo, procurando assinalar o máximo de informações 

pertinentes para a investigação, pois é impossível capturar completamente tudo. Os 

aspetos descritivos das notas de campo englobam: os retratos dos sujeitos; as 

reconstruções do diálogo; a descrição do espaço físico; os relatos de acontecimentos 

particulares; a descrição de atividades; e o comportamento do observador.  

No conteúdo do tipo reflexivo pretende-se que o observador transmita de forma 

mais pessoal o seu ponto de vista através de ideias e opiniões acerca do que foi 

observado. Nesta parte das notas de campo espera-se que sejam partilhados os gostos, 

os sentimentos, as preocupações e os problemas. É também importante que se mencione 

o que se está a aprender, o que se vai fazer a seguir e o contributo que tiveram essas 

aprendizagens. Para além das reflexões sobre o ponto de vista do observador, este tipo 

de material reflexivo deve conter ainda reflexões sobre a análise, reflexões sobre o 

método, reflexões sobre conflitos e dilemas éticos e pontos de clarificação. 

É assim importante que estejam presentes nas notas de campo estes dois tipos de 

materiais considerando-se no entanto, que “é difícil encontrar um equilíbrio entre a 

parte descritiva e a parte reflexiva do material” (p. 165). 

Esta leitura acerca das notas de campo fez-me perceber que não estava a registar 

de forma adequada as notas de campo, pois não estava a incluir certo de tipo de 

materiais, nomeadamente reflexões acerca das minhas inquietações e sobre o decorrer 
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das situações observadas, que poderiam ser relevantes para a construção do meu projeto 

de investigação.  

 Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). A investigação qualitativa em Educação. Uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Coleção Ciências da Educação, Porto 

Editora, p. 150 – 172.  

  



30 
 

Nota de campo12 

Análise das pessoas inscritas no Curso de Alfabetização até ao momento 

Dia 18 e 19 de Fevereiro 

 

Estes dois dias de estágio na Junta de Freguesia de Odivelas foram dias bastante 

interessantes, pois estive a analisar as fichas de inscrição das pessoas que já se tinham 

inscrito no Curso de Alfabetização até ao momento. Estas fichas foram me fornecidas 

por uma das assistentes sociais que prontamente se disponibilizou para qualquer dúvida 

que eu tivesse.  

Comecei por ao analisar as fichas de inscrição, centrar a minha atenção na 

nacionalidade, com o objetivo de distinguir as pessoas de nacionalidade estrangeira das 

pessoas de nacionalidade portuguesa, registando estes dados juntamente com a 

designação das nacionalidades das pessoas estrangeiras. De seguida, assinalei as idades 

e distingui o número de pessoas do sexo feminino da do número de pessoas do sexo 

masculino, para uma melhor caraterização do público-alvo candidato ao curso de 

alfabetização. Toda esta informação ficou registada no programa Excel pelo fato de me 

permitir uma análise mais rápida dos dados. Ao explorar este programa relembrei 

algumas funcionalidades do mesmo. 

Com a análise dos inscritos no Curso de alfabetização posso constatar alguns fatos 

interessantes, nomeadamente o fato da média das idades se centrar nos 36 anos para os 

estrangeiros e nos 48 anos para os portugueses. Este fato leva-me a pensar que se estas 

pessoas ainda se encontram na vida ativa e ainda estão longe da idade da reforma como 

é que ainda não sabem ler nem escrever? Se a maioria dos portugueses fez a 

escolaridade após o 25 de Abril de 1974 em que a escolaridade era obrigatória, o que os 

leva a um curso de alfabetização? Ou se sabem ler e escrever, para que lhes interessa o 

curso? Para aperfeiçoar competências?  

Outro fato interessante é que nos portugueses inscritos, as mulheres são a maioria (9 em 

12), enquanto nos inscritos estrangeiros a maioria são homens (6 em 7), o que me leva a 

pensar e depois confirmado por uma assistente social, as mulheres inscritas são quase 

sempre da etnia cigana que têm como objetivo aprender a ler e a escrever por lhes ter 

sido impedido a continuação da escolaridade por questões relacionadas com a sua 

cultura (necessidade de se tornar dona de casa e de constituir família). Já a maioria dos 

homens estrangeiros inscritos, segundo uma assistente social têm como objetivos ao 
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aprender o português abrir os seus próprios negócios, como é o caso de lojas, ou para se 

candidatarem a empregos.  

Perante estes fatos, devo manter-me atenta durante a fase de inscrições para o curso e no 

contato com os futuros alunos, de forma a responder às questões relacionadas com as 

razões e motivações que os levam a procurar este tipo de curso.  

Abaixo encontram-se em tabelas os dados recolhidos dos alunos inscritos até ao 

momento.  
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Nota de campo13 

Elaboração dos objetivos de investigação 

Dia 20 de Fevereiro 
 

Neste dia, como quase em todos os outros, as assistentes sociais estavam bastante 

ocupadas com atendimentos sociais. Como forma de não as incomodar realizei um 

trabalho pedido pela minha orientadora de elaborar os objetivos de investigação, bem 

como os da entrevista e do questionário que iria aplicar.  

Esta tarefa começou por ser um pouco complicada, pelo que tive de recorrer a 

alguns relatórios de estágio relacionados com o meu tema para que me surgissem 

algumas ideias para a construção dos objetivos da investigação. Ao apoiar-me também 

em alguns temas da alfabetização constatei a importância que poderia ter para o meu 

estudo verificar o impacto que as aprendizagens adquiridas no curso têm sobre os 

alunos. Desta forma, delineei três objetivos de investigação: verificar o impacto que as 

aprendizagens têm sobre os alunos; verificar os contributos que o curso de 

alfabetização tem sobre a população do Concelho de Odivelas; e perceber de que forma 

o curso responde aos interesses e necessidades dos alunos/população do Concelho de 

Odivelas.  

Em relação à entrevista, decidi que seria aplicada ao Presidente da Junta de 

Freguesia e a uma das responsáveis pelo curso de alfabetização de forma a ter uma 

perspetiva diferenciada da importância não só do curso de alfabetização mas também da 

formação de adultos para a população do concelho de Odivelas. Através da entrevista 

pretendo perceber o que leva a autarquia a investir na educação de adultos e conhecer 

os motivos que a levam a dinamizar um projeto de alfabetização. 

Para o questionário a aplicar aos alunos do curso de alfabetização determinei 

quatro objetivos, que são eles: caraterizar o seu contexto social e profissional; conhecer 

as suas motivações em realizar o curso; identificar as suas expetativas em relação ao 

curso; e perceber, segundo a sua perspetiva, a utilidade das aprendizagens adquiridas 

no curso.   

Esta tarefa de construção de objetivos, apesar de complicada e demorada, pois tive 

de recorrer a leituras de projetos de outros relatórios, foi uma tarefa importante para 

avançar na minha investigação e começar a construir os meus instrumentos de recolha 

de dados, que neste caso são a entrevista e o questionário.  
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Nota de campo 14 

Leitura sobre as etapas da criação de um projeto de investigação e reformulação de 

objetivos 

De 23 a 27 de Fevereiro 

 

O começo desta semana aparentou estar a ser um pouco agitado para as assistentes 

sociais, vários atendimentos, várias chamadas telefónicas para atender. Como não 

poderia contribuir com a minha ajuda optei por começar a ler um capítulo do livro de 

Natércio Afonso (2005) Investigação Naturalista em Educação: Um guia prático e 

crítico. O capítulo que li dizia respeito às etapas da criação de um projeto de 

investigação. Considerei necessário ler este capítulo pois encontrava-me com algumas 

dúvidas na criação do projeto, nomeadamente em como elaborar os objetivos de 

investigação.  

Segundo Natércio Afonso (2005) a criação de um projeto de investigação é 

constituída por cinco etapas que culminam na redação do relatório final. O autor 

denominou de primeira etapa “Ponto de partida: a pessoa do investigador”; de segunda 

etapa “A revisão da bibliografia”; de terceira etapa “o problema de investigação”; de 

quarta etapa “o design do estudo”; e de quinta etapa a “recolha e análise da informação 

empírica”. 

Na primeira etapa o investigador procura refletir acerca das suas experiências e 

conhecimentos, tanto adquiridos na vida pessoal como na profissional. O investigador 

constrói o seu objeto de estudo com base no aproveitamento e mobilização das suas 

vivências, tornando-as uma mais-valia na investigação. 

Na segunda etapa o investigador foca-se as leituras bibliográficas sobre o tema, 

que se encontra relacionado com a problemática em que se vai inserir o projeto de 

investigação. A contextualização da investigação é feita no plano político e social, no 

plano teórico e no plano metodológico. 

Na terceira etapa o investigador define o problema e as finalidades do estudo. A 

natureza de um problema de investigação consiste na produção do conhecimento da 

realidade social, de um determinado contexto ou processo. O problema ou questão de 

partida deve ser aprofundado através da definição de questões específicas ou eixos de 

análise onde se clarifica o âmbito da investigação.  

Na quarta etapa são definidos os instrumentos de recolha da informação. Estes 

instrumentos são fundamentais para dar resposta às questões de investigação. O design 
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da investigação deve expressar uma visão prospectiva, descritiva e argumentativa sobre 

o modo como a estratégia de investigação seleccionada vai ser aplicada.  

Na quinta e última etapa e após seleccionadas as técnicas de recolha de dados, 

procede-se à produção dos instrumentos e ao trabalho de análise e interpretação dos 

dados, de acordo com o problema de pesquisa e dos respetivos eixos de análise. A partir 

daqui prossegue-se para a redacção do relatório final.  

Após a leitura deste capítulo, passei o resto da semana a reformular os objetivos da 

investigação, a pedido da minha orientadora, pois eu estava a orientar os objetivos mais 

para a constatação se os alunos aprendiam ou não em vez de tentar perceber os motivos 

que levam a autarquia a desenvolver um projeto de alfabetização de adultos.  

Penso que o fato de me ter apoiado em alguns relatórios de estágio da área de 

educação de adultos me fizeram desviar a minha atenção mais para os alunos em vez de 

me focar na ação que a autarquia estava a desenvolver. Foi importante a minha 

orientadora ter-me alertado para este fato, pois os objetivos da entrevista que irei 

realizar têm também como foco captar a perspetiva de autores autárquicos da freguesia 

de Odivelas acerca da importância de se investir na educação de adultos.  

Desta forma, delineei como novos objetivos da minha investigação, “conhecer os 

motivos que levam a junta de freguesia a investir na educação de adultos”; “perceber a 

intencionalidade da junta ao dinamizar um projeto de alfabetização”; “verificar o modo 

como a junta contribui para a concretização do projeto de alfabetização”; e 

“compreender de que forma o curso de alfabetização se pode constituir uma ferramenta 

de desenvolvimento do Concelho de Odivelas”. 

Os objetivos que defini para a realização da entrevista têm a ver com “conhecer as 

perspetivas acerca das motivações e da importância da dinamização de um projeto de 

alfabetização na freguesia de Odivelas”. Com a realização de um questionário aos 

alunos do curso de alfabetização pretendo “conhecer as suas motivações para a 

realização do curso e as expetativas em relação ao mesmo”. 

Assim terminei esta semana, com o desenvolvimento de duas das etapas do 

projeto, pois os instrumentos de recolha da informação já estão decididos e justificados 

assim como os objetivos do estudo.  

Afonso, N. (2005). Investigação Naturalista em Educação: Um guia prático e 

crítico. (p. 47-61). Porto: Edições ASA.  
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Nota de campo 15 

Resposta a email 

De 2 a 4 de Março 

 

Esta semana começou com uma atividade pedida pela Dra. Anabela, para que eu e a 

minha colega estagiária respondêssemos a um email que tinha sido enviado por um 

aluno da Escola Técnica Psicossocial de Lisboa. O email pedia informação acerca dos 

equipamentos sociais (centros de dia, creches, centros de acolhimento, etc.) existentes 

na freguesia de Odivelas. Concordámos as duas em pesquisar a informação em sites, 

como o da Junta de Freguesia, o da Câmara, entre outros, e no final juntarmos o que 

tínhamos encontrado para posteriormente enviarmos o email à Dra. Anabela.  

Esta atividade tornou-se um pouco demorada, pois a informação estava muito dispersa 

por vários sites e algumas das informações, nomeadamente acerca das creches tive que 

pesquisar no Google pelo próprio nome, pois os sites da junta de freguesia e da Câmara 

não estavam completos. Foi interessante perceber que existem vários equipamentos 

sociais distribuídos por várias áreas desde a educação, saúde, acolhimento, emprego até 

ao apoio à deficiência. Em equipamentos sociais, as creches e os infantários são as que 

ocupam o maior número, distribuídas por toda a freguesia.  

Após a pesquisa feita juntámos as informações que tínhamos diferente e retirámos as 

informações que tínhamos em comum colocando-as divididas pelas várias áreas já 

mencionadas atrás. Terminámos a tarefa ao enviar o documento para a Dra. Anabela 

que o encaminhou para o aluno que a tinha requerido.  

Ao ser-me incutido o desempenho desta tarefa senti-me bastante entusiasmada, e 

realizei-a de forma motivada e dedicada, de modo a não desiludir a Dra Anabela que me 

estava a dar a responsabilidade de representar o trabalho que é feito no Gabinete de 

Assuntos Sociais. 

Também gostei bastante de desenvolver este trabalho de forma cooperativa, pois 

durante toda a licenciatura e mestrado sempre fomos habituados a desempenhar 

trabalhos de grupo e já sentia falta desta troca de ideias e de opiniões. Foi importante 

estabelecer esta relação com a colega por nos compreendermos melhor uma a outra, 

visto para além de estamos a realizar um estágio juntas, estramos ambas ligadas à área 

da educação.  

Ao desenvolver esta atividade de pesquisa e selecção de equipamentos sociais existentes 

em Odivelas pude não só conhecer melhor o tipo de apoios que a freguesia fornece aos 



36 
 

seus cidadãos mas também melhorar a minha capacidade de análise e o meu olhar 

crítico. 

Abaixo encontra-se uma tabela com alguns dos equipamentos sociais de Odivelas, não 

estando no entanto a versão final. 

 

Educação Saúde Apoio Social 

e apoio ao 

Emprego 

Deficiência Acolhimento Outros 

Biblioteca 

Municipal 

D.Dinis 

Gabinete 

Médico 

Social 

Gabinete de 

Inserção 

Profissional 

Centro de 

Apoio a 

pessoas com 

Paralisia 

Cerebral 

Centro de 

convívio 

sénior 

Loja Social 

– Banco de 

bens doados 

Creche “O 

Mundo da 

Alegria” 

Gabinete 

de 

Psicologia 

Gabinete de 

Assuntos 

Sociais 

  Cantina 

Social 

Creche “O 

Peixinho 

Amarelo” 

  Lavandaria 

comunitária 

Creche “A 

ovelhinha” 

 

Creche e 

Jardim de 

Infância “O 

Sonho dos 

Pestinhas” 

Creche “Bibes 

e Xuxas” 

Creche “Os 

Trombinhas” 

Jardim de 

Infância 

“Espelho 

d´água” 

Jardim de 

Infância “O 

Alicerce” 

Creche 

“Pequenos e 

reguilas” 
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Nota de campo 16 

Mudança de planos – Do curso de alfabetização para um curso de formação 

Dia 5 de Março 
 

Neste dia assim que cheguei ao Gabinete de Assuntos Sociais decidi falar com a 

única assistente social que estava presente, acerca do curso de alfabetização, de forma a 

saber se a data da reunião para acertar as datas de inicio de curso já estava marcada, pois 

estava a sentir-me preocupada por o curso ainda não ter iniciado. Perante a minha 

inquietação e as minhas questões a assistente social informou-me que havia a 

possibilidade de neste ano já não ser feito o curso, pois o tempo para a sua realização 

estava a ficar apertado e a Dra. Isabel Ruivo (pertence à Escola João de Deus e é quem 

desenvolve o curso) não está com recursos nem com disponibilidade para avançar com 

o curso.  

A estagiária que se encontrava na sala, ao ver a minha preocupação tentou ajudar-

me a encontrar possibilidades, dando ideias para ir para o centro de convívio sénior ou 

para o centro infantil. Mas o que eu menos queria no momento era voltar a deslocar-me, 

pois estava interessada no curso de alfabetização e no que estava a ser feito no gabinete.  

Em conversa com a estagiária e com a assistente social acerca da grande procura 

que o GIP (Gabinete de Inserção Profissional) estava a ter, pois cada vez vinham mais 

pessoas desempregadas a procurar ofertas de emprego, estágios e de formação, surgiu a 

necessidade de se fazer algo mais por 

estas pessoas.  

O GIP (Gabinete de Inserção 

Profissional) foi criado em 2012 através 

de um protocolo entre a Junta de 

Freguesia de Odivelas e o IEFP 

(Instituto de Emprego e Formação 

Profissional). O GIP presta apoio a jovens e adultos desempregados no seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com o Centro de 

Emprego. Este gabinete desempenha atividades que vão desde a disponibilização de 

informação profissional, de apoio à procura ativa de emprego, de acompanhamento de 

desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional, de recolha de ofertas de 

entidades empregadoras, de divulgação de ofertas de emprego e colocação de 
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desempregados nas ofertas disponíveis à divulgação e encaminhamento para medidas de 

apoio ao emprego, qualificação e empreendorismo. 

A minha ideia foi a de se dar formação acerca de construções de currículo, de 

comportamentos a ter em entrevistas de emprego, entre outros temas. 

 A Dra. Anabela que chegou entretanto entrou na conversa e afirmou que seria 

uma boa ideia, pois para além de responder a uma necessidade do GIP, vai também ser 

uma forma de eu intervir na melhoria de um serviço. Entusiasmada com a ideia a Dra. 

Anabela começou por sugerir a criação de um cartaz de forma a verificar o número de 

inscritos que a formação poderia ter, verificando assim o interesse das pessoas. 

Com surgimento desta ideia para a minha intervenção, sinto-me bastante 

entusiasmada não só com a possibilidade de puder definir um plano de formação mas 

também com a possibilidade de puder dar uma formação. Pelo menos o 

desenvolvimento desta intervenção vai apenas depender do meu trabalho e não tanto de 

autorizações e falha de recursos ou de tempo, o que me deixa um pouco mais tranquila e 

não tanto desanimada e desiludida. 
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Nota de campo 17 

Ação de Formação “Educação para a morte” 

Dia 6 de Março 
 

Este dia de estágio foi um dia diferente, fui assistir juntamente com a Dra. 

Anabela e com as duas assistentes sociais a uma palestra intitulada de “Educação para a 

morte” da iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas no âmbito do programa de Saúde 

Sénior. Nesta palestra aprendi vários aspetos relacionados com a forma como nos 

devemos aproximar e lidar com qualquer ser humano em fase final de vida e como nos 

comportarmos junto de pessoas em processo de luto. 

Devido ao fato da palestra ser destinada à população sénior, a maioria das pessoas 

presentes correspondiam a essa população, no entanto também estavam presentes jovens 

que mostraram interesse pelo tema. A minha primeira reacção ao ir assistir à palestra foi 

de curiosidade, pois considero que não seja um tema que costuma ser abordado, talvez 

por ser um assunto considerado “sensível” para muitas pessoas.  

A palestra foi uma agradável surpresa, pois o orador para além de apresentar 

conteúdos teóricos mencionou várias experiências vivenciadas por si. Esta partilha fez 

com que para além de tornar a palestra interessante, fez com que muitas das pessoas se 

identificassem com as situações e percebessem que não estavam a utilizar as melhores 

estratégias para lidar com as pessoas que se encontravam tanto em final de vida como 

em processo de luto. 

O fato de ter assistido a esta palestra foi bastante benéfico, pois apesar de não ser 

um tema relacionado com a minha intervenção na Junta, pude para além de adquirir 

conhecimentos relativos à população sénior, ter um relacionamento mais próximo, tanto 

com a Dra. Anabela como com as assistentes sociais. Apesar de estarem mais 

familiarizadas com o tema, também por lidarem com as pessoas do centro de convívio, 

foi essencial para mim puder ter ideias para partilhar.  
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Nota de campo 18 

Construção do cartaz e das fichas de inscrição 

De 16 a 18 de Março 
 

Nestes três dias de estágio dei início a uma nova tarefa, que foi a de construir o 

cartaz para anunciar as sessões de formação que irei dar relativas às técnicas de procura 

ativa de emprego. Comecei por fazer um rascunho de um cartaz em powerpoint, no qual 

decidi incluir alguns pontos que referissem alguns conteúdos das sessões, uma imagem 

e uma mensagem apelativa e dois logótipos, um deles referente à Junta de Freguesia de 

Odivelas e o outro ao GIP (Gabinete de Inserção Profissional) não tendo no entanto a 

certeza se era permitido a sua colocação.  

Perante algumas dúvidas decidi pedir a opinião a uma das assistentes sociais que 

estava presente, a qual elogiou o meu trabalho, comentando no entanto que não poderia 

ter o logótipo do GIP com referência ao IEFP (Instituto de Emprego e Formação 

Profissional), mas sim apenas o do GIP por ser uma iniciativa própria.  

Assim que troquei o logótipo mostrei o cartaz à Dra. Anabela, para que após a sua 

aprovação fosse possível definir as datas da realização das sessões que iriam ser 

incluídas no cartaz. Como as datas de realização das sessões dependiam da 

disponibilidade da sala foi necessário que a Dra. Anabela verificasse um dia e um 

horário em que não existissem atendimentos sociais nem convocatórias.  

Com o cartaz concluído e as datas definidas, a Dra. Anabela recomendou-me que 

construísse uma ficha de inscrição, para que as pessoas registassem os seus dados 

pessoais e assim fosse mais fácil caraterizar os inscritos no curso. Constatei que esta foi 

uma boa ideia, pois ao conhecer aspetos tais como a idade, a nacionalidade, o nível de 

escolaridade e a situação face ao emprego, ou seja, se estão empregados ou 

desempregados poderei retirar conclusões relativas ao tipo de população, que mais do 

que se interessar, considera necessário a aquisição deste tipo de conhecimentos.  

Considero que a elaboração desta tarefa, para além de permitir que aprofundasse 

os meus conhecimentos do powerpoint, permitiu a existência de um trabalho de partilha 

com a assistente social e com a Dra. Anabela, que me forneceram dicas fundamentais 

para o desenvolvimento da minha investigação.  
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Nota de campo 19 

Planeamento das sessões de formação sobre “Técnicas de procura ativa de emprego”: 

Pesquisa/construção de conteúdos e dinâmicas 

De 23 a 2 de Abril 
 

Durantes estes dias de estágio, após a publicação do cartaz e da abertura das 

inscrições para as sessões sobre “Técnicas de procura ativa de emprego”, dediquei-me 

ao planeamento das sessões e à pesquisa de conteúdos e de algumas dinâmicas. 

Para melhor me organizar decidi construir uma tabela em que constava a data das 

sessões e para cada uma delas os objetivos, os conteúdos, as dinâmicas/atividades, o 

tempo de duração e os materiais necessários. O preenchimento da tabela estava 

dependente da pesquisa dos conteúdos e das dinâmicas que encontrasse e decidisse 

abordar nas sessões.  

A pesquisa de conteúdos não foi tarefa difícil pois existem diversos sites, 

nomeadamente o site do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) com 

conteúdos relacionados com a procura ativa de emprego. O site do IEFP tem também 

modelos de currículos e de cartas de apresentação, o que considerei fundamental para 

fornecer aos participantes, de forma a ter uma vertente também prática da 

aprendizagem.  

Verifiquei também alguns sites e algumas apresentações online feitas por várias 

pessoas/entidades em que são mencionadas estratégias para descobrir competências 

pessoais e profissionais através de um jogo, cuidados e ter e formas de construir um 

currículo e uma carta de apresentação, e comportamentos a adotar antes, durante e após 

uma entrevista.  

Após a pesquisa que fiz decidi dividir os conteúdos das sessões em três 

partes/módulos que considerei essenciais: 

 Descoberta do “Eu”: competências pessoais e profissionais; 

 Ferramentas de procura ativa de emprego: Cuidados a ter e formas de construção 

(Currículo e carta de apresentação); 

 Técnicas de entrevista de emprego: Comportamentos e estratégias a adotar antes, 

durante e após a entrevista. 

Na primeira parte/módulo mencionarei as competências consideradas essenciais 

na procura de emprego e realizarei a dinâmica do naufrágio, que consiste primeiramente 
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em fazer com que cada participante imagine que se encontra numa ilha deserta e que 

teria que pensar, de que forma o que saberia fazer o ajudaria a sobreviver na ilha. 

Posteriormente os participantes teriam de se imaginar numa ilha com os outros 

participantes e comunicar entre todos quais as mais-valias de cada elemento e de que 

forma através do trabalho em equipa o grupo poderia sobreviver e sair da ilha. 

Na segunda parte/módulo, abordarei alguns aspetos a ter em conta antes de 

elaborar o currículo e a carta de apresentação e a forma e conteúdos dos mesmos. Como 

forma de ter uma vertente mais prática entregarei uma versão do currículo e da carta 

preenchidos e uma versão em branco para preenchimento.  

Na terceira e última parte irei referir em relação à entrevista, estratégias de 

preparação, comportamentos a adotar, e formas de avaliar o desempenho na mesma, 

tendo em vista a sua melhoria em próximas entrevistas. Para dinamizar esta sessão 

tenho planeada uma atividade de role-play que consiste na simulação de uma entrevista 

(com guião previamente preparado) por dois participantes voluntários, fazendo um deles 

de entrevistador e outro de candidato ao emprego. 

O desenvolvimento deste tipo de tarefas de preparação para a realização das 

sessões tem sido um desafio, pois o fato de não conhecer o público que irei ter nas 

sessões deixa-me um pouco nervosa e apreensiva. Pretendo tornar as sessões apelativas 

e interessantes e fazer com que as pessoas vejam utilidade nos conteúdos que irei 

transmitir. Sinto que é uma grande responsabilidade a que estou a ter e vou-me 

empenhar para me sair bem. 

Data Módulo 
Objetivos 

específicos 
Tema/conteúdos Dinâmicas/atividades 

Tempo 

de 

duração 

Materiais 

Sessão I 

14 de 

Abril 

15h 

Módulo I 

Descoberta do 

“Eu”: 

Marketing 

Pessoal 

- Analisar 

potencialidades, 

capacidades e 

dificuldades 

pessoais 

 

Sobreviver numa 

ilha deserta: 

detetar 

dificuldades e 

capacidades  

Atividade 1:  

Jogo do naufrágio -

trabalho individual 

 

 

 

Atividade 2: Jogo do 

naufrágio - trabalho de 

grupo 

  

 Powerpoint 

10 

minutos 

 

 

 

10 

minutos 

 

25 

minutos 

Fichas das 

atividades 

 

Canetas 

 
Folhas 

brancas - Realizar uma 

auto-avaliação de 

competências 

pessoais e 

profissionais 

Módulo II 

Ferramentas de 
- Conhecer as 

formas de procura 

Técnicas de 

procura ativa de 

 

 
 Exemplares 

de 
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procura ativa de 

emprego 

ativa de emprego emprego 

(Curriculum 

vitae; 

Carta de 

apresentação ou 

motivação; 

Entrevista de 

emprego) 

- Conhecer quais 

são as técnicas; 

- Saber para que 

servem essas 

mesmas técnicas 

 

 

 

 

Powerpoint 

currículos 

preenchidos 

 

Modelos de 

Currículos 

Europass 

para 

preencher 

 

 

 

 

Canetas 

 

 

Folhas 

brancas 

- Aprender a 

elaborar um 

curriculum vitae  

 

- Conhecer as 

informações que 

um currículo deve 

conter; 

- Saber como 

organizar o 

currículo; 

- Cuidados a ter 

na elaboração do 

currículo. 

Atividade 3: Fornecer 

exemplo e modelo de 

currículo para 

preenchimento 

 
 

10 

minutos 

- Aprender a 

elaborar uma 

carta de 

apresentação ou 

motivação 

 

- Saber que 

cuidados ter antes 

de a escrever; 

- Conhecer o tipo 

de informações 

que a carta deve 

conter; 

- Saber como 

organizar a carta 

Atividade 4: Fornecer 

exemplo e modelo de 

carta de apresentação 

para preenchimento 

 

 
(Entrega de uma ficha 

no final da sessão com 

informações de sites 

de candidatura a 

ofertas de emprego e 

onde puderam inserir 

o seu currículo) 

10 

minutos 

Exemplares 

de carta de 

apresentação 

 

Modelos de 

cartas de 

apresentação 

para 

preencher 

 

Canetas 

 

 

Sessão II 

16 de 

Abril 

15h 

Módulo III 

Técnicas de 

entrevista de 

emprego 

- Preparar uma 

entrevista de 

emprego 

 

- Conhecer os 

objetivos da 

entrevista; 

- Aprender como 

se preparar para 

uma entrevista; 

- Aprender como 

se comportar na 

entrevista 

 

 

 

 

 

Atividade 5: Role-

Play empregador vs 

candidato 

 

 

 

Powerpoint 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

Canetas 

 

 

Folhas 

brancas 

- Avaliar a 

entrevista de 

emprego 

- Conhecer os 

comportamentos a 

seguir/comportam

entos a evitar; 

Folhas da 

atividade 

 
Peças de 
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 - Detetar 

comportamentos/

atitudes a 

melhorar para 

futuras entrevistas 

vestuário: 

boné …  
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Nota de campo 20 

Planeamento das sessões de formação sobre “Técnicas de procura ativa de emprego”: 

construção do powerpoint das duas sessões 

- Entrada da estagiária na minha dinâmica 

De 7 a 9 de Abril 
 

Nesta semana, assim que cheguei ao estágio fui verificar quantas inscrições já 

tinha para as sessões de “Procura Ativa de Emprego” as quais constatei serem apenas 

três para cada sessão. Esta situação deixou-me preocupada, pois faltava apenas uma 

semana e com este número de participantes era impossível realizar as dinâmicas que 

tinha previsto.  

No entanto, comecei a fazer o powerpoint para apresentar nas duas sessões. Como 

já tinha os conteúdos e as dinâmicas definidas, foi só colocá-los de forma resumida e 

apelativa no powerpoint. Ainda assim, a realização desta tarefa tornou-se um pouco 

demorada por ter de inserir várias caixas de texto e por ainda ter estado a pesquisar 

algumas imagens relativas ao tema apresentado. Este trabalho realizado em PowerPoint, 

teve também um lado positivo ao possibilitar-me aprofundar os meus conhecimentos 

acerca das funcionalidades do programa.  

No final da semana, em conversa com a minha colega estagiária sobre o decorrer 

do estágio, a mesma referenciou-me que o dela não estava a correr bem, pois teria que já 

ter feito uma reunião com algumas famílias do FEAC (Fundo Europeu de Auxilio a 

carenciados) integradas no programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados, de 

forma a caracterizá-las e a escolher uma que pudesse acompanhar durante algum tempo. 

Este atraso deu-se devido a questões burocráticas, a que ambas temos estado sujeitas ao 

longo do estágio.  

Ao saber das sessões que irei dinamizar e do reduzido número de inscritos que até 

então tinha, a colega sugeriu-me poder participar numa das minhas sessões inscrevendo 

algumas pessoas do FEAC. Desta forma, a colega iria poder realizar a sua intervenção e 

eu iria ter os participantes suficientes para as sessões. Concordei de imediato, até porque 

uma das competências que tanto a licenciatura como o mestrado me transmitiram foi o 

trabalho em equipa, o qual desempenho de forma motivada, flexível e cooperativa. 

Penso que este trabalho em equipa vai ser uma mais-valia, tanto para mim como 

para a colega, pois apesar de já ter a maior parte dos materiais para as sessões 

construídos vou puder ter a opinião da colega acerca dos mesmos, e se for necessário 
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melhorá-los. Puder trabalhar com uma pessoa que se encontra a estudar uma área um 

pouco diferente da minha (educação social) vais ser benéfico por me permitir adquirir 

uma perspetiva e experiência diferente.  
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Nota de campo 21 

Construção conjunta dos questionários; Realização de contatos 

Dia 10 de Abril 
 

Neste dia de estágio, assim que cheguei, fui conversar com a minha colega com o 

objetivo de saber, se tal como tínhamos combinado, já tinha pedido autorização à Dra. 

Anabela para participar na dinamização de uma das minhas sessões. Segundo a colega, 

a resposta da Dra. Anabela foi positiva e encarada como uma mais-valia para o nosso 

trabalho no Gabinete.  

Desta forma, comecei por mostrar à colega o planeamento das sessões, as 

dinâmicas que irei realizar e o powerpoint, para que a mesma pudesse estar a par do que 

estava previsto ser realizado e se sentisse integrada. Enquanto revíamos os materiais 

para as sessões, surgiu a necessidade de para ambos os trabalhos de investigação (meu e 

da minha colega), construirmos um instrumento em que os participantes pudessem 

avaliar a satisfação das suas expetativas em relação às sessões. Concordámos que o 

questionário seria o instrumento ideal, pois poderia ser aplicado de forma rápida a várias 

pessoas e ao mesmo tempo.  

Começámos por pensar nas categorias em que queríamos avaliar a satisfação dos 

participantes, as quais ficaram decididas ser: 

 Temáticas; 

 Dinâmica da sessão; 

 Comunicação; 

 Duração da sessão; 

 Importância da sessão; 

 Correspondência de expetativas em relação à sessão.´ 

Decidimos ainda colocar duas questões de resposta aberta, para que os 

participantes pudessem fazer comentários às sessões e sugerir outras temáticas do seu 

interesse. Para uma primeira parte das questões decidimos colocar as opções 

“Insuficiente”, “Razoável”, “Bom”, e “Muito Bom”, tendo o cuidado de não colocar 

cinco opções de forma a não corrermos o risco das resposta terem tendência a ir para a 

opção central, muitas vezes considerada como o “mais ou menos”. 

Para questões relativas à importância da sessão e à correspondência das suas 

expetativas, decidimos colocar três opções, a “Não”, a “Em parte” e a “Na Totalidade”. 
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Considero que esta atividade elaborada em conjunto correu muito bem, pois 

conseguimos partilhar as nossas ideias e pontos de vista, de forma a obter um 

questionário que estivesse de acordo com nossos objetivos de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste dia, pedimos a colaboração de uma das assistentes sociais que se 

encontrava presente no Gabinete, para que contactasse algumas pessoas das famílias 

inscritas no FEAC (Fundo Europeu de Auxilio a carenciados) para as suas possíveis 

inscrições nas sessões de “Procura ativa de emprego”. Os contactos correram da melhor 

forma possível, pois conseguimos mais sete inscritos.  De seguida, executámos uma 

nova tarefa, recomendada pela assistente social, que foi a de contatar os restantes 
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inscritos, de forma a relembrar as datas e horários das sessões e a confirmar a sua 

inscrição nas mesmas. 

Apesar de no início me sentir um pouco receosa por estar ligar por parte do 

Gabinete, a tarefa correu bem, pois as pessoas a quem liguei mostraram-se interessadas, 

sabendo bem a data e a hora marcadas e demonstraram grande amabilidade ao 

garantirem a sua comparência nas sessões. 
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Nota de campo 22 

Construção dos certificados de participação e das folhas de presenças 

Dia 13 de Abril 
 

Neste primeiro dia da semana de estágio, assim que eu e a minha colega 

chegámos, fomos de imediato mostrar à Dra. Anabela os materiais que já tínhamos, de 

modo a não corrermos o risco de ela sair do Gabinete para realizar outro tipo de tarefas 

e não a vermos mais nesse dia.  

Enquanto mostrávamos o powerpoint, decidimos propor à Dra. Anabela uma ideia 

que nos tinha surgido relativamente à possibilidade de entregarmos certificados de 

participação aos participantes das sessões. Esta ideia teve uma resposta positiva, apesar 

de a doutora nos ter alertado para a possibilidade de não os termos prontos até ao final 

das sessões, pois teriam ainda de passar pelo Presidente da Junta para que o mesmo os 

aprovasse e assinasse.  

De qualquer forma decidimos tentar e começámos a sua elaboração, colocando 

um texto em que mencionámos o título das sessões, a data e horários, o local da 

realização e o nosso nome (meu e da outra estagiária). Acrescentámos uma imagem de 

fundo que correspondia à colocada no cartaz de divulgação das sessões e deixámos um 

espaço no início para colocar os nomes dos inscritos e um espaço no final para a 

assinatura do Presidente.  

Tivemos ainda a ajuda do Sr. Carlos do atendimento, que antes de os imprimir 

colocou nos espaços destinados para o efeito os nomes das pessoas inscritas e tornou os 

certificados mais apelativos ao colocar uma moldura em torno dos mesmos. Após a Dra. 

Anabela verificar e aprovar os certificados procedemos à sua impressão, feita pelo Sr. 

Carlos.  

No final do dia estágio, a Dra Anabela recomendou-nos, que como forma de 

comprometer as pessoas para a sua participação nas duas sessões, que elaborássemos 

uma folha de inscrição com os nomes dos inscritos para que eles pudessem assinar, 

registando assim a sua comparência.  

Neste dia de estágio pude aprender, não só através da exploração autónoma do 

programa Publisher para a realização do certificado de participação, mas também 

através da colaboração da Dra. Anabela que nos fez ver a importância de incutir nas 

pessoas o sentimento de comprometimento, e do Sr. Carlos que nos ensinou algumas 

funcionalidades do programa Publisher, as quais desconhecia por completo.  
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Nota de campo 23 

1ª Sessão “Procura Ativa de Emprego” – Técnicas e ferramentas 

Dia 14 de Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste dia cheguei ao estágio uma hora antes do habitual, para que assim como 

combinado com a colega treinássemos a apresentação da sessão, preparássemos os 

materiais a entregar aos participantes, montássemos o projetor e o ligássemos ao 

computador, para que à hora da sessão estivesse tudo pronto.  

Começámos por dividir as tarefas, enquanto eu montava o projetor a colega ia 

distribuindo os questionários, as canetas e as folhas brancas pelas pastas a serem 

entregues aos participantes. Assim que acabámos de treinar a apresentação fomos 

esperar que a Dr. Anabela estivesse pronta, pois já era hora de iniciar a sessão.  

Durante este momento de espera os nervos começaram a aparecer e algumas 

questões a aparecer, nomeadamente, será que as pessoas vão gostar? Será que vai ao 

encontro das suas expetativas? Será que as pessoas vão ter uma boa atitude connosco 

por sermos apenas estagiárias? 

Assim que a Dra. Anabela se mostrou disponível para assistir à sessão, 

recomendou que chamássemos as pessoas que estavam para a sessão e as 

acompanhássemos à sala. Iniciámos a sessão por nos apresentarmos, mencionando o 

nosso nome e curso e por pedir, na sequência da nossa apresentação, que também os 

participantes se apresentassem referindo o que entendessem. Esta estratégia tinha como 

objetivo, ao dar-lhes a palavra, criar um ambiente mais descontraído, para que os 

participantes se conhecessem melhor entre si e se sentissem mais à vontade para 

participar na sessão.  



54 
 

No início verifiquei que se sentiam um pouco inibidos, mas assim que uma das 

participantes, sentindo-se mais à vontade e demonstrando ser mais extrovertida, 

começou a falar mais sobre si e sobre a sua situação e interesses, todos os outros se 

apoiaram no seu discurso e desenvolveram a sua apresentação. Este foi um aspeto 

positivo, que felizmente no momento correu bem.  

As dificuldades chegaram quando passámos para as dinâmicas. As primeiras duas 

dinâmicas consistiam em fazer com que os participantes se imaginassem primeiramente 

numa situação de naufrágio em que teriam de pensar o que é que sabiam fazer e de que 

forma o que poderiam fazer os ajudava a sobreviver, e posteriormente, a mesma 

situação mas imaginarem que chegavam à ilha acompanhados de mais pessoas e que 

teriam de através do trabalho cooperativo articular o que sabiam fazer para sobreviver. 

 A maioria dos participantes esforçaram-se por pensar nestas situações e muitos 

deles conseguiram retirar algumas competências daquilo que saberiam e poderiam fazer 

na ilha. Já quando solicitámos a divisão por dois grupos de forma a partilharem as ideias 

que tinham tido, apenas um grupo conversou entre si, o outro mostrou-se um pouco 

reticente. 

Após nos termos distribuído (eu e a minha colega) para ajudar cada um dos 

participantes a pensar na situação do naufrágio, ocorreu uma situação um pouco 

desconfortante. Uma das participantes não encarou muito bem este tipo de atividade e 

recusou a minha ajuda dizendo que “isto é uma perda de tempo, não estou aqui para 

brincar, eu quero é arranjar trabalho….”. 

Apesar de me sentir um pouco triste e desanimada, sentimento que me 

acompanhou até ao final da sessão, tentei mostrar compreensão perante a situação, 

explicitando ainda a importância da atividade. Constatei de forma evidente e através de 

comentários da mesma que estava um pouco desesperada por arranjar trabalho, pois já 

se encontrava algum tempo sem trabalho e o fato de não entender muito bem o 

português (natural da Ucrânia e encontrava-se em Portugal à relativamente pouco 

tempo) contribuía ainda mais para essa situação.  

Prosseguimos com a sessão para conteúdos que nos pareceram ser mais do 

interesse dos participantes, pois notou-se alguma iniciativa de participação. Estes 

conteúdos eram relativos à construção do currículo e da carta de apresentação, mais do 

interesse das pessoas talvez por serem assuntos mais práticos e próximos da 

possibilidade de conseguirem emprego.  
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No final, ao darmos por terminada a sessão, algumas pessoas vieram ter connosco 

colocando-nos algumas dúvidas que lhes surgiram durante a sessão, relativamente a 

aspetos de construção do currículo. Ficámos contentes e bastante surpreendidas, até 

porque uma delas era a senhora que não tinha aceitado fazer as nossas dinâmicas. A 

Senhora demonstrou simpatia e desabafou connosco a sua situação pedindo-nos ajuda 

para encontrar um curso em que pudesse aprender melhor o português.  

Considero que apesar das dinâmicas não terem corrido como tínhamos previsto, a 

sessão correu bem, pois no geral as pessoas demonstraram interesse e utilidade nos 

conteúdos que estávamos a abordar. 

A opinião da Dra. Anabela em relação à nossa sessão foi favorável, 

mencionando que a comunicação foi simples e clara e os conteúdos que abordámos 

estavam bastante interessentes. Comentou ainda que a realização das dinâmicas já corria 

um certo risco por não conhecermos o público com que estávamos a lidar. Mas como 

decidimos arriscar, a Dra. Anabela encarou o desafio, e até o que correu menos bem 

como uma aprendizagem para possíveis futuras formações.  
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Nota de campo 24 

Construção de folheto; pesquisa de vídeos 

Dia 15 de Abril 

 

Este dia de estágio estava entre a apresentação da primeira e da segunda sessão, o 

que fazia com que fosse um dia com vários assuntos para avaliar e planear. Assim que 

cheguei, a Dra. Anabela quis saber o que tinha planeado para a segunda sessão.  

Após mostrar o PowerPoint e enunciar a atividade que tinha prevista, começámos 

por nos questionar se a dinâmica do role-play ia funcionar, visto que na sessão anterior 

os participantes não aderiram da melhor forma. A colega estagiária, que se encontrava 

também na sala, sugeriu que apresentasse um vídeo sobre o tema, que seria “Como se 

preparar para a Entrevista de Emprego”, pois talvez para eles fosse mais interessante. 

Perante as caraterísticas dos participantes, a Dra. Anabela concordou que o vídeo fosse 

uma boa opção. Apesar de preferir realizar a dinâmica de role-play decidi optar pelo 

vídeo, pois era opção menos arriscada e com certeza iria despertar maior atenção dos 

participantes.  

Enquanto conversávamos, a Dra. Anabela sugeriu ainda a possibilidade de fazer 

um flyer para entregar aos participantes com algumas informações do Powerpoint, para 

que os mesmos pudessem levar e consultar quando necessitassem ou tivessem uma 

entrevista de emprego.  

Entretanto recebemos na sala, por uma das técnicas, um envelope que vinha da 

Junta de Freguesia e se destinava à Dra. Anabela. Para nossa satisfação eram os 

certificados assinados pelo Presidente da Junta. Senti-me bastante contente, pois vou 

conseguir entregar os certificados aos participantes ainda na segunda sessão. 

O resto do dia foi passado a pesquisar na internet alguns vídeos e a fazer o flyer 

no programa Publisher. A colega estagiária ajudou-me a pesquisar alguns vídeos no 

youtube com o objetivo de encontramos o que melhor elucidava para os cuidados de 

comportamento a ter numa entrevista de emprego. Verificámos que existiam poucos 

vídeos feitos em português, e os que existiam não se ouviam bem, por isso tivemos que 

optar por um vídeo em brasileiro. Os vídeos em brasileiro que encontrámos, para além 

de se ouvirem bem, simulavam entrevistas ao mesmo tempo que elucidavam para 

alguns erros que não se devem cometer, os quais considerámos ser os ideais para os 

conteúdos que pretendíamos transmitir.  
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Após esta tarefa demorada de escolha de um vídeo, passei a uma outra de 

construção do flyer. Esta tarefa não foi tão complicada como imaginava, pois já tinha 

tido contato com o programa Publisher quando construí o certificado de participação. 

No entanto, não deixou também ela de ser demorada, pois foi necessário ter cuidados de 

forma a não tornar o flyer cansativo com demasiado texto. Tive o cuidado de o tornar 

apelativo, colocando o texto com frases curtas e por pontos e por ainda acrescentar 

imagens elucidativas ao tema.  

Considero que este dia foi produtivo, pois senti que desenvolvi algumas 

competências, nomeadamente na construção de um flyer, instrumento muitas vezes 

necessário na divulgação de ações ou iniciativas, tanto no Gabinete como na Junta de 

Freguesia. Senti também que o trabalho colaborativa entre mim, a Dra. Anabela e a 

colega estagiária foi muito importante por permitir melhorar o meu trabalho. 

 

 

 

 



58 
 

 

  



59 
 

Nota de campo 25 

2ª Sessão “Procura Ativa de Emprego” – Técnicas de Entrevista de Emprego 

Dia 16 de Abril 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este dia estava destinado à apresentação da segunda sessão e tal como na anterior, 

cheguei ao estágio uma hora antes do habitual, de forma a testar o funcionamento do 

vídeo e dos slides, a treinar a apresentação e a preparar as pastas a entregar aos 

participantes, incluindo nelas um questionário, um folheto, uma folha branca, e uma 

caneta.  

Neste dia não tive muito tempo para ficar nervosa, pois senti que tudo aconteceu 

muito rápido, alguns dos participantes foram chegando algum tempo antes da sessão, o 

que fez com que na hora da sessão já estivessem praticamente todos os participantes 

presentes.  

Assim que a Dra. Anabela deu autorização para iniciar a sessão, apresentei-me de 

novo a mim e à minha colega e relembrei o que tinha sido abordado na sessão anterior, 

pois alguns dos participantes não tinham estado presentes. Para quem não esteve 

presente na anterior disponibilizei-me para fornecer no final alguns materiais relativos 

ao currículo e à carta de apresentação e eventualmente esclarecer alguma dúvida em 

relação aos mesmos.  

Após esta breve introdução avancei para a apresentação e posteriormente para a 

exposição do vídeo, onde verificámos que os participantes se mostraram sempre 

bastante interessados, aspeto verificado através da atenção, do acenar afirmativo da 
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cabeça e de algumas questões que fizeram em relação a comportamentos a ter durante a 

entrevista de emprego.  

No final da sessão, assim que a minha colega passou a distribuir os certificados 

notou-se bastante entusiasmo da parte dos participantes, chegando os mesmos a 

comentar até que era importante para acrescentarem no currículo.  

Assim que terminámos a sessão, os dois participantes que não tinham estado 

presentes na sessão anterior vieram ter comigo, para tal como eu sugeri dispusessem 

algumas dúvidas que tivessem. Para além de me colocarem as dúvidas, mostraram-me 

também o seu currículo para que eu o pudesse analisar e solicitar melhorias se fosse 

necessário. Verifiquei que faltavam apenas as datas de alguns trabalhos que tiveram e de 

algumas formações.  

Ficámos ainda a conversar por mais algum tempo acerca da sua situação 

financeira (pois ambos os participantes eram um casal) e da necessidade de arranjarem 

trabalho. Sugeriram-me a possibilidade de eu organizar um curso de informática, pois 

era uma necessidade que sentiam a nível de pesquisa e de criação de documentos, 

consideradas como competências fundamentais na procura e candidatura a emprego.  

Apesar de alguns dos conteúdos já serem do conhecimento dos participantes, 

penso que conseguimos tornar a apresentação interessante e útil, relembrando alguns 

aspetos e introduzindo outros mais do seu desconhecimento. Considero que foi uma 

mais-valia a entrega de um panfleto com alguns conteúdos sobre a entrevista de 

emprego, pois assim que necessitem, podem recorrer ao mesmo, a qualquer altura, para 

consultarem as formas de se prepararem e comportarem na entrevista 

Sinto-me animada por ter aprendido com base na experiência que tive e sinto-me 

motivada e melhor preparada não só para dinâmicas deste género, mas também para 

continuar a minha investigação.  
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Nota de campo 26 

Análise dos questionários/ Construção de gráficos 

De dia 20 a 30 de Abril 
 

Nesta semana de estágio procedi à caraterização dos participantes das sessões e à 

análise dos seus questionários, através do programa Excel. Comecei por colocar nas 

primeiras páginas os dados pessoais dos participantes, como é o nome, a idade, a 

nacionalidade e a naturalidade, de forma a mais facilmente caraterizar o público-alvo. 

Nas páginas seguintes do Excel registei para cada item (temática, duração, 

comunicação, etc) os resultados de cada questionário, para posteriormente criar os 

respectivos gráficos.  

Como não conhecia muito bem a forma de construção de gráficos em excel, esta 

tarefa tornou-se um pouco demorada. Tive a necessidade de explorar um pouco mais o 

programa e assim também aprofundar os meus conhecimentos do mesmo. Por isso, 

posso dizer que esta atividade foi uma mais-valia para o desenvolvimento das minhas 

competências informáticas. 

De seguida apresento apenas as avaliações gerais de cada sessão, onde se pode 

verificar que a maioria das pessoas gostou mais da sessão I do que da sessão II, pois 

avaliaram a primeira com “Muito Bom” e a segunda com “Bom”. 

. 

 

 

0% 12% 

25% 
63% 

Apreciação Global - Sessão I 

Insuficiente

Razoável

Bom

Muito Bom

0% 0% 

56% 

44% 

Apreciação Global - Sessão II 

Insuficiente

Razoável

Bom

Muito Bom
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0% 

12% 

88% 

Expetativas 
Sessão I 

Não

Em parte

Na totalidade

 

Em relação à importância das sessões, a maioria das pessoas respondeu que ambas 

as sessões são importantes na sua totalidade 

 

. 

 

Na correspondência das suas expetativas, a maioria dos participantes concordou 

que ambas as sessões corresponderam às suas expetativas na totalidade. 

0% 

37% 

63% 

Importância da Sessão I 

Não

Em parte

Na totalidade

0% 

22% 

78% 

Importância da Sessão II 

Não

Em parte

Na totalidade
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0% 

33% 

67% 

Expetativas 
Sessão II 

Não

Em parte

Na totalidade

 

 

 

Considero que os conhecimentos que adquiri na realização desta atividade são 

fundamentais, não só na avaliação da satisfação dos participantes em futuras sessões 

realizadas no Gabinete de Inserção Profissional, mas também na avaliação da satisfação 

em qualquer tipo de ações realizadas pela Junta de Freguesia. As avaliações são 

realizadas essencialmente para diagnosticar os aspetos positivos e negativos da 

iniciativa e contribuem para futuras melhorias. 
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Nota de campo 27 

Pesquisa sobre os Gabinetes de Inserção Profissional no site do IEFP (Instituto de 

Emprego e Formação Profissional) 

De dia 4 a 8 de Maio 

 

Durante esta semana estive a analisar informações relativas aos Gabinetes de 

Inserção Profissional no site do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional). 

Esta tarefa foi recomendada pela Dra. Anabela visto que o IEFP seria o organismo onde 

poderia obter uma informação mais completa dos propósitos e funcionamento dos 

Gabinetes.  

Considerei a realização desta tarefa essencial não só para a caraterização do local 

de estágio mas também para a caraterização do contexto e propósitos da minha 

investigação.  

Ao analisar o site do IEFP comecei por verificar que o IEFP possui uma rede de 

Gabinetes de Inserção Profissional que se distribuem pelo Norte, Centro, Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve e que se articulam com serviços de Emprego. O GIP no 

qual me encontro a estagiar está articulado com o serviço de emprego de Loures, como 

se pode ver assinalado abaixo. 
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Verifiquei que os Gabinetes são promovidos por entidades públicas e privadas 

sem fins lucrativos, como são: 

 Autarquias locais; 

 Instituições particulares de solidariedade social; 

 Associações relevantes na dinamização do desenvolvimento local; 

 Associações para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas; 

 Associações sindicais e empresariais. 

Os Gabinetes têm como objetivo apoiar os desempregados na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, os 

quais podem ser jovens ou adultos que necessitem desse apoio. 

Segundo o IEFP, os Gabinetes de Inserção profissional em articulação com os 

seus serviços de emprego podem desenvolver as seguintes atividades: 

 ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora; 

 captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação; 

 divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e 

empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos; 

 divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego 

e na formação profissional no espaço europeu; 

 controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de 

desemprego; 

 encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de 

empregabilidade e criação do próprio emprego; 

 apoio à inscrição online dos candidatos a emprego; 

 informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em 

matéria de segurança social; 

 outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio 

à inserção profissional dos desempregados. 

Através da análise do site pude aprofundar os conhecimentos sobre a atividade 

dos Gabinetes de Inserção Profissional e perceber que estão localizados por todo o País. 

É possível constatar que a existência dos GIP através do seu apoio direto à população, 
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evidencia uma necessidade geral do País no combate, ao cada vez maior número de 

desempregados.  
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Nota de campo 28 

Presença em sessões coletivas 

Dia 11 e 15 de Maio 

 

Passei estes dois dias de estágio a assistir a sessão coletivas. Estas sessões 

coletivas são dadas de forma alternada entre as assistentes sociais e a educadora social 

(Dra. Anabela) do GIP e destinam-se a desempregados que após se inscreverem no 

centro de emprego são previamente convocados para estas sessões. Estas sessões têm 

como objetivo dar a conhecer a existência de um Gabinete de Inserção Profissional na 

freguesia de Odivelas, bem como os seus serviços e ofertas de estágio e emprego 

disponíveis no momento.  

Considerei que assistir a estas sessões seria uma boa forma de conhecer e 

caraterizar melhor a população desempregada da freguesia de Odivelas. Desta forma, 

após comunicar à Dra Anabela e às assistentes sociais este meu interesse, as mesmas 

aceitaram de imediato a minha participação nas sessões.  

Nas três sessões a que assisti procurei ir registando o número de participantes, o 

género, a idade, as habilitações literárias e um outro ponto que também era pedido, as 

profissões procuradas. O número de participantes variou entre oito e onze e o género 

feminino predominou em duas das sessões. A idade dos participantes nas sessões variou 

entre os 31 e os 63 anos. As habilitações literárias dos participantes iam desde o 4.º ano 

à Licenciatura. Em relação às profissões procuradas pelos participantes predominam, 

empregada doméstica, contabilista, secretária, engenheiro, motorista, carpinteiro, 

administrativo e educadora de infância. 

Após a explicação da assistente social, a sessão prosseguia para o momento de 

entrega dos comprovativos de presença e esclarecimento de dúvidas, para quem as 

tivesse. As dúvidas com que as pessoas se debatiam diziam respeito a dificuldades que 

teriam tido na inscrição em anúncios de emprego do site do IEFP (Instituto de Emprego 

e Formação Profissional) e com assuntos relacionados com a reforma.  

 Ao caraterizar alguns dos desempregados da freguesia de Odivelas pude perceber 

que existe uma grande maioria com idades entre os 50 e os 60 anos, perto da idade da 

reforma, o que dificulta, ao longo que o tempo passa, a sua inserção no mercado de 

trabalho. Estas pessoas (com idade entre os 46 e os 62 anos) são também a maioria que 

não concluiu a escolaridade obrigatória. 
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Esta tarefa de caraterização foi essencial não só para perceber que as pessoas mais 

velhas procuram trabalhos de acordo com as suas qualificações, como trabalhar numa 

lavandaria, ser cozinheira, electricista, empregada doméstica, empregado de armazém 

ou jardineiro. Já as pessoas mais jovens procuram trabalhos onde são requeridas 

maiores qualificações, como é jornalista, secretário, contabilista, engenheiro ou técnico 

de informática.  

 

 

 

1ª Sessão Coletiva (8 participantes) 

Género Idade Habilitações Profissão Procurada 

Feminino 60 6.º ano Cozinheira 

Feminino 54 4.º ano Empregada doméstica 

Masculino 36 9.º ano Administrativo 

Feminino 53 9.º ano Lojista 

Masculino 31 12.º ano Engenheiro informático 

Masculino 34 Licenciatura Jornalista 

Masculino 56 4.º ano Motorista 

Masculino 38 12.º ano Administrativo 

2ª Sessão Coletiva (9 participantes) 

Género Idade Habilitações Profissão Procurada 

Feminino 46 4.º ano Jardineira 

Feminino 58 5.º ano Empregada doméstica 

Feminino 48 7.º ano Tomar conta de idosos 

Masculino 61 6.º ano Jardineiro 

Feminino 62 4.º ano Lavandaria 

Feminino 63 4.º ano Empregada doméstica 

Feminino 40 9.º ano Secretariado 

Masculino 45 9.º ano Contabilidade 

Feminino 37 Licenciatura Educadora de infância 

3ª Sessão Coletiva (11 participantes) 

Género Idade Habilitações Profissão Procurada 

Feminino 61 4.º ano Empregada doméstica 

Feminino 38 Licenciatura Hotelaria 

Masculino 37 12.º ano Secretariado 

Masculino 59 9.º ano Electricista 

Masculino 48 6.º ano Construtor civil 

Feminino 53 9.º ano Educadora de infância auxiliar 

Masculino 36 12.º ano Técnico de informática 

Feminino 57 9.º ano Empregada doméstica 

Feminino 56 7.º ano Vendedora 

Feminino 42 12.º ano Contabilidade 

Feminino 49 9.º ano Educadora de infância 
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Nota de campo 29 

Apoio no Gabinete de Inserção Profissional – experiência no atendimento 

De dia 1 a 9 de Junho 
 

Durante esta semana estive a observar o trabalho de atendimento do Gabinete de 

Inserção Profissional, com o objetivo de conhecer através da observação as atividades e 

funções do Gabinete. Esta foi uma experiência bastante agradável, pois as três pessoas 

que costumam estar no atendimento (um técnico e duas técnicas) foram simpáticas 

mostrando-se sempre disponíveis para as minhas muitas dúvidas em relação às 

atividades que desenvolviam.  

Verifiquei que o atendimento do Gabinete de Inserção Profissional divide-se em 

duas secções, uma delas onde as pessoas tratam de assuntos relativos às apresentações 

quinzenais (ao estarem inscritas no centro de emprego e ao estarem a receber subsidio 

de desemprego têm obrigação de comparecer no Gabinete de 15 em 15 dias, sob pena de 

perderem o subsídio) e na outra secção de assuntos relativos a candidaturas a empregos, 

formações ou estágios.  

Na primeira secção mencionada, para além das apresentações quinzenais são 

requeridas declarações de inscrição no centro de emprego e declarações de isenção de 

taxas moderadoras. São ainda requeridos 30 dias de isenção de comparência às 

apresentações quinzenais e feitos pedidos de reforma e de mudança de dados pessoais, 

como é o exemplo da mudança da morada. Na segunda secção são feitas candidaturas a 

empregos, formações ou estágios e tratados e esclarecidos assuntos relativos às ofertas.  

Constatei que os técnicos trabalham como uma equipa, coordenando o trabalho 

entre si, de forma a irem se substituindo para pausas em que necessitam de comer. O 

ambiente do atendimento é animado, pois os técnicos são sempre simpáticos e 

brincalhões não só entre si mas também com as pessoas que estão a atender e com as 

crianças que aparecem. 

Durante esta semana que estive no atendimento a maioria das pessoas apareceram 

no Gabinete para fazer apresentações quinzenais, candidatar-se a empregos e formações 

e pedir os 30 dias a que têm direito anualmente de isenção de comparência às 

apresentações quinzenais. Segundo o que percebi em conversas a maioria das pessoas 

pediam estes 30 dias nesta altura para acompanharem familiares de férias para o Norte.  

Para além da observação que fiz e das conversas que tive com os técnicos do 

atendimentos, tive ainda a possibilidade de dar o meu apoio fazendo impressões e 
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entregando as respectivas impressões a cada um dos técnicos de forma a uma maior 

rapidez e agilidade do trabalho nos dias em que o Gabinete se encontrava lotado de 

pessoas. Nestes dias chegou a existir a necessidade de se retirarem as senhas ao prever-

se que o atendimento se iria prolongar durante a hora de almoço.   

Com esta experiência adquiri conhecimentos não só sobre o trabalho desenvolvido 

no Gabinete mas também sobre a flexibilidade destes técnicos em encontrarem e 

apresentarem uma grande variedade de soluções para pessoas que se encontram em 

situação de desemprego (nomeadamente através das ofertas que propõem às pessoas). 
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3. Transcrições das entrevistas 

 

3.1. Transcrição da entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Odivelas 

 

 

Entrevistadora: Bom dia!  

Entrevistado: Bom dia!  

Entrevistadora: Desde já muito obrigado por se ter disponibilizado para a minha 

entrevista. Sei que tem estado muito ocupado e por isso vou tentar ser breve. Para 

começar gostava de saber quais são as prioridades da junta de freguesia no campo 

educativo e formativo e ao criar este serviço do GIP? 

Entrevistado: O campo educativo e formativo é realmente uma das prioridades, no 

entanto a junta não intervém diretamente na educação e formação. O que nós fazemos é 

estabelecer protocolos através de parcerias que consideramos essenciais para o 

desenvolvimento. Participamos na definição das prioridades e cedemos espaços para 

que as ações se realizem. A Junta intervém apenas ao facultar meios para que a 

população possa ter acesso à educação e à formação. A Junta é mais uma ponte que 

colabora com várias entidades e que ao estar diretamente relacionada com a população e 

com as suas necessidades mais rápida e facilmente procura satisfazê-las. E mesmo 

quando não temos mecanismos adequados procuramos organismos que possam 

colaborar connosco.  

Entrevistadora: Em relação ao Gabinete de Inserção Profissional, que necessidades 

vieram a ser colmatadas com a sua criação? 

Entrevistado: Bem o Gabinete de Inserção Profissional é um gabinete do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional. O que a junta fez foi contatar o IEFP e estabelecer 

um protocolo para possibilitar a abertura do Gabinete na freguesia. Mas é um serviço 

basicamente do Instituto de Emprego. Claro que é nossa preocupação, conseguirmos ao 

máximo ajudar os desempregados da freguesia e o nosso objetivo é tentar colocá-los 

integrados no mercado de trabalho, por isso é que o GIP existe. Nós procuramos fazer 

algumas pontes com entidades, quer sejam públicas, quer sejam empresas para 
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possibilitar a existência de ofertas tanto de formações como de estágios e empregos. 

Também por isso é que vai haver o Centro de Emprego de Odivelas, uma sucursal 

mesmo aqui sediada na freguesia.  

Entrevistadora: Sim, porque neste momento as pessoas quando precisam têm de se 

deslocar até ao Centro de Emprego de Loures… 

Entrevistado: Sim e agora vai existir o de Odivelas, o protocolo está feito, as obras estão 

a ser feitas e vai ser instalado cá. Ainda não sabemos o que vai acontecer ao serviço do 

GIP, se vai continuar no mesmo sítio e a ser junta a fazê-lo ou se passará a estar 

integrado no Centro de Emprego.  

Entrevistadora: Mas então o de Loures continuará também a existir ou já não? 

Entrevistado: Eu acho que sim, continua, continua a haver o de Loures, passa é a haver 

o de Odivelas. 

Entrevistadora: Mas o que motivou a Junta a cooperar/estabelecer um protocolo 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional? Qual a importância do 

estabelecimento de uma parceria com o IEFP? 

Entrevistado: O que nos motivou foi o conseguirmos enquadrar da melhor forma os 

desempregados da freguesia, já que a junta tem a capacidade de fazer este trabalho, de 

não só de sinalizar, mas principalmente cooperar para tentar que se reduza a taxa de 

desemprego, melhor. Estas cooperações são determinantes para diminuir o que têm sido 

elevadas taxas de desemprego da freguesia. A parceria com o IEFP tem permitido que a 

população da freguesia tenha acesso a ofertas de emprego nas mais variadas áreas. A 

junta tem assim um papel de cooperação e de elo de ligação, porque nós também temos 

instalações e colocamo-las ao dispor para que as formações ocorram aqui na freguesia. 

A criação destes espaços para ações e formações foi crucial. E têm ocorrido bastantes, 

como é o caso do curso de alfabetização que este ano não o tivemos mas iremos 

continuar a tê-lo, porque é também cada vez mais uma necessidade da população da 

freguesia e dos estrangeiros que chegam e precisam de aprender a ler e escrever. Por 

isso é que através dos serviços do GIP disponibilizamos este tipo de iniciativas. 
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Entrevistadora: Para terminar a entrevista, considera que o apoio e a orientação 

disponibilizada aos desempregados na procura de emprego contribuem para o 

desenvolvimento local? De que forma? 

Entrevistado: Sim considero que é muito importante, se ocorrer eventualmente que a 

junta não possa candidatar-se outra vez ou não formos aprovados, e se for o Instituto de 

Emprego a fazer este serviço directamente, é claro que lamentamos. Nós gostamos 

sempre de ter o know-how e ter capacidade para o fazermos. É muito importante estes 

protocolos e sermos parceiros. E para o desenvolvimento local é crucial, porque nós 

temos sempre empresas e entidades que nos procuram no sentido de questionar se 

existem desempregados com formação específica para as áreas que eles precisam, claro 

que sim. E é a criação de empregos e a necessidade de recrutar as pessoas para os postos 

de trabalho que contribuem para esse desenvolvimento local. 

Entrevistadora: Pretende acrescentar mais alguma informação que não tenha sido 

mencionada? 

Entrevistado: Não, penso que não. 

Entrevistadora: Muito obrigada então pela entrevista. 

Entrevistado: De nada.  
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3.2. Transcrição da entrevista à coordenadora do Gabinete de Inserção 

Profissional 

 

Entrevistadora: Boa tarde! 

Entrevistada: Boa tarde! 

Entrevistadora: Desde já muito obrigada pela disponibilidade para esta entrevista. Quero 

começar por saber quais consideram serem as necessidades que vieram a ser 

colmatadas com a criação deste Gabinete de Inserção Profissional? 

Entrevistada: Bem, este serviço do GIP seguiu desde o início uma necessidade que as 

pessoas desempregadas tinham de se deslocar a um gabinete que lhes prestasse apoio e 

que estivesse perto da sua área de residência. O que acontecia a maior parte das vezes 

era as pessoas de Odivelas terem de se deslocar para outro Concelho, o que era 

complicado visto que Odivelas é o Concelho aqui à volta com maior número de 

população. Este gabinete pretende responder às necessidades das pessoas no sentido de 

resolver situações inerentes ao desemprego. 

Entrevistadora: Que serviços fazem parte do GIP?  

Entrevistada: São vários e dependem também das necessidades e das situações 

específicas de cada desempregado. Tentamos adaptar as soluções às caraterísticas de 

cada um através de um acompanhamento personalizado. Nós aqui divulgamos ofertas de 

emprego, estágio ou cursos disponíveis que recebemos semanalmente pelo centro de 

emprego e disponibilizamos aos desempregados informações sobre essas ofertas, que 

chegam até nós pelo centro de emprego ou mesmo até pelos próprios empregadores. 

Fazemos a sua inscrição nas ofertas e incentivamos também a participação em cursos ou 

trabalhos temporários de forma a possam obter maiores competências e a propiciar uma 

maior facilidade na entrada no mercado de trabalho. Agora estamos também com as 

sessões coletivas que são, como já assististe, sessões em que os desempregados são 

convocados pelo centro de emprego para vir conhecer o gabinete e as ofertas 

disponíveis, é como que um compromisso mas que também é importante para eles. 

Temos ainda um serviço de controlo das apresentações periódicas dos beneficiários de 

prestação de desemprego que nos foi delegado pelo centro de emprego.  
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Entrevistadora: O GIP resultou de um protocolo estabelecido pela junta de freguesia 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O que motivou a junta de 

freguesia a estabelecer este protocolo e esta parceria? 

Entrevistada: O que motivou o estabelecimento deste protocolo foi essencialmente o 

facto de se poder através de uma cooperação prestar um serviço à população mais perto 

da sua área de residência. A Junta de freguesia disponibiliza o espaço e os recursos 

humanos devidamente formados para corresponderem aos objetivos que são propostos 

anualmente. 

Entrevistadora: Considera que o apoio e a orientação disponibilizada aos 

desempregados na procura de emprego contribuem para o desenvolvimento local? 

De que forma? 

Entrevistada: Sim considero. O apoio e o desenvolvimento de medidas de procura de 

emprego permite e contribui para a diversificação e desenvolvimento de atividades 

económicas criadoras de riqueza e de emprego. Estas medidas permitem fixar a 

população e aproveitar os recursos transformando-os em fatores de competitividade. 

Entrevistadora: Considera que as sessões de procura ativa de emprego realizadas 

procuraram responder às necessidades da população? 

Entrevistada: Sim, penso que corresponderam bastante bem às necessidades e 

expetativas dos participantes.  

Entrevistadora: Considera que estas sessões contribuíram de alguma forma para a 

uma mais fácil inserção no mercado de trabalho e para o combate ao desemprego? 

Entrevistada: Sem dúvida. É importante a realização destas sessões uma vez que o 

mercado de trabalho é cada vez mais competitivo. É necessário que as pessoas que se 

encontram em situação de desemprego sejam munidas de ferramentas que permitam 

diminuir as desigualdades e que as torne mais competitivas e atualizadas no que respeita 

à esfera do trabalho. E estas sessões permitiram isto, apoiar os desempregados na sua 

preparação para a inserção no mercado de trabalho. Foi importante o esclarecimento 

através de exemplos práticos de aspetos relativos à forma de se preparem e 

comportarem numa entrevista e também o apoio à construção dos currículos de cada um 
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foi essencial. Penso que eles se sentiram melhor preparados para enfrentar a entrada no 

mercado de trabalho. 

Entrevistadora: Para terminar, pretende acrescentar mais alguma informação que não 

tenha sido mencionada? 

Entrevistada: hum não sei… penso que já referi o mais importante.  

Entrevistadora: Muito obrigada então pela entrevista. 

Entrevistado: De nada.  
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3.3. Transcrição da entrevista a desempregado frequentador do GIP -

homem 

 

Entrevistadora: Boa tarde! 

Entrevistado: Boa tarde! 

Entrevistadora: Antes de mais precisava de saber quais são as suas habilitações 

académicas? 

Entrevistado: Neste momento já sofri várias fases que a Dra. X já sabe, agora estou a ser 

encaminhado pela Cais. Estivemos a fazer o meu novo currículo e eu estava convencido 

que em 2003 quando estive a fazer o RVCC tinha ficado com o 9.º ano. Só que 

entretanto aconteceu um problema, quer dizer naquela altura eu não tomei muito conta 

do que se estava a passar. Durante o tempo que frequentei o RVCC deram-me um cartão 

para fazer quatro apresentações, das quais das quatro apresentações eu falhei duas 

porque estava doente. Então quando fui buscar o meu certificado de habilitações deram-

mo com o 9.º ano incompleto. Então afinal tinha o 8.º ano. 

Entrevistadora: Então era para ter o 9.º ano mas afinal ficou só com o 8.º ano. 

Entrevistado: Sim foi isso, porque não fiz as apresentações todas. 

Entrevistadora: Agora em relação aos trabalhos, que tipo de profissões ou trabalhos 

já exerceu? 

Entrevistado: As mais variadíssimas, já trabalhei para uma empresa de limpeza,  

(…) 

Entretanto também já fiz trabalhos de repositor em armazém, já fui técnico de 

manutenção na área da limpeza, já limpei parques de estacionamento do antigo 

Carrefour, depois limpei os parques de estacionamento do pingo doce de telheiras. 

Depois então fiz reposição em armazéns e em lojas, como foi no pingo doce, no 

Carrefour, no Intermarché, em vários sítios. Lá está eu já consegui estar num dia em 18h 

em três locais. Porque eram locais que se trabalhavam por turnos. Também já trabalhei 

na área da construção civil, trabalhei na construção dos tuneis de chelas até à gare do 

oriente. Depois também estive a fazer uma coisa giríssima, consegui estar aqui no metro 

da Pontinha a fazer construção civil, estivemos a montar casas de banho para uma 
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grande empresa espanhola. Também estive no aquário Vasco da Gama a montar vários 

aquários, estive numa equipa onde aprendi também a fazer limpezas de aquários. Não 

sou nenhum profissional, mas se souberes de algumas piscinas, diz me que eu limpo.  

Entrevistadora: Direi com certeza…Então mas há quanto tempo se encontra 

desempregado? 

Entrevistado: Já estou desempregado desde 16 de Outubro de 2012.  

Entrevistadora: E costuma utilizar os serviços do GIP na procura de emprego? O 

que mais procura? 

Entrevistado: Várias vezes, e venho também ter com a Dra. X que me tem ajudado 

muito, sempre que sabe de alguma coisa dentro do tipo de trabalhos que tenho feito dá-

me um toque. Só que eu agora também estou na CAIS, onde também fazem 

encaminhamentos para trabalhos. E estou agora a fazer uma formação na área do 

Turismo. 

Entrevistadora: E já se inscreveu em alguma oferta de estágio, formação ou 

emprego aqui pelo GIP?  

Entrevistado: Tive numa formação ainda há tempos. Estive a fazer um estágio daqui 

para o Instituto de Emprego e Formação Profissional em limpeza urbana e há dois anos 

estive também aqui a fazer um curso de alfabetização. Diziam-me que eu dava muitos 

erros. Então com o curso aprendi algumas coisas ao nível de escrita. Porque eu antes 

escrevia à máquina porque como repositor de loja eramos mesmo obrigados a escrever 

desta forma para que toda a agente entendesse.  

Entrevistadora: Considera que esse estágio e formação contribuíram para a 

melhoria de competências para uma maior empregabilidade? 

Entrevistado: Sim o estágio foi bastante importante, aprendi bastantes coisas, foram 

todos muito boas pessoas que me ajudaram bastante. Aprender nunca é demais e 

reconheço que com as formações que tenho tirado sou um uma mais-valia para qualquer 

empresa. Desenvolvi várias competências e isso deveria ser a prioridade de 

recrutamento das empresas.  
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Entrevistadora: Considera então importante este serviço do GIP de orientação e 

acompanhamento na procura de emprego? De que forma?  

Entrevistado: Considero muito muito importante, e estou muito grato por ter aparecido a 

Dra X na minha vida. Ela tem-me incentivado a não desistir de procurar emprego e tem-

me orientado para alguns trabalhos e sempre que surgem novas ofertas de formação ela 

avisa-me para saber se estou interessado. Na maior parte das vezes candidato-me e faço-

as, a não ser que seja longe de casa. Porque depois também não compensa os transportes 

que tenho de pagar.  

Entrevistadora: Para terminar, que serviços considera que a Junta poderia fornecer 

de forma a propiciar uma maior entrada das pessoas no mercado de trabalho? 

Entrevistado: Acho que faltam mais ofertas de emprego, mas também já sei que a crise 

que a junta de Odivelas enfrenta faz com que não consigam por mais pessoas a trabalhar 

porque também não têm verbas. Eu estou disposto a aceitar o que aparecer. No entanto, 

eu queria mesmo era voltar a ingressar em instituições de juntas de freguesia e câmaras 

e já concorri a concursos para limpezas de espaços verdes. Vamos ver.  

Entrevistadora: Muito Obrigada pela entrevista. 

Entrevistado: De nada, se precisar de mais alguma coisa é só dizer. 

  



80 
 

3.4. Transcrição da entrevista a desempregada frequentadora do GIP -

mulher 

 

Entrevistadora: Boa tarde! 

Entrevistada: Boa tarde! 

Entrevistadora: Queria começar por saber quais são as suas habilitações 

académicas? 

Entrevistada: Tenho o 9.º ano que foi tirado com o RVCC nas Olaias e que me deu a 

equivalência. 

Entrevistadora: E isso foi quando? 

Entrevistada: Ah isso foi em 2003 mais ou menos. 

Entrevistadora: Há quanto tempo se encontra desempregada? 

Entrevistada: Há já há muitos anos, desde 2000 que estou desempregada. 

Entrevistadora: Que tipo de profissões/trabalhos já exerceu? 

Entrevistada: Já estive em vários trabalhos temporários. 

Entrevistadora: Em que áreas? 

Entrevistada: Já estive numa padaria, já estive no catering do aeroporto, já estive em 

tudo o que me aparecia. Também já fiz limpezas em companhias estrangeiras, na TAP. 

Entrevistadora: Então já fez um bocadinho de tudo. 

Entrevistada: Sim já fiz um bocadinho de tudo. 

Entrevistadora: Costuma procurar os serviços do GIP na procura de emprego? O 

que mais procura? 

Entrevistada: Sim tenho procurado  informações de ofertas de emprego e também já me 

registei na netempregos e vou sempre lá ver o que é que lá tem para mim.  

Entrevistadora: Já se inscreveu em alguma oferta de estágio, formação ou emprego 

aqui pelo GIP? Se sim, em quê? 
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Entrevistada: Já estive em várias. Isto das formações e dos trabalhos temporários 

também é bom porque podemos experimentar um pouco de tudo e traz-nos 

conhecimentos. Já fiz aqui formação de artesanato, já fiz uma formação em bases de 

computador. Mas agora também já toda a gente sabe ir à internet. Eu gostava de 

aprender mais coisas de computadores, sem ser só ir à internet. 

Entrevistadora: Pois compreendo, era também uma forma de se destacar das outras 

pessoas. 

Entrevistada: Sim e é uma área diferente. Mas também já estive em trabalhos que 

duraram mais tempo. O trabalho que tive na padaria durou três anos. O do aeroporto 

também foi durante três anos. Normalmente os empregos que eu tenho nunca é porque 

eu saio, no aeroporto a TAP deixou de contratar, foram a concurso e trocaram de 

empresa, puseram outra e eles não ficaram com o pessoal. Entretanto a minha mãe 

adoeceu e eu tive de ficar em casa a tomar conta dela. Então os únicos trabalhos certos 

que tive foi um escritório em Sintra, onde trabalhei como escriturária, depois tive a 

padaria e depois o trabalho no aeroporto onde estive o tempo todo até à TAP suspender 

os trabalhos.  

Entrevistadora: Então considera importante este serviço do GIP de orientação e 

acompanhamento na procura de emprego? De que forma? 

Entrevistada: Sim considero que é muito importante, por isso é que venho cá 

regularmente informar-me das ofertas que existem. Eles costumam ter ofertas variadas e 

orientam-nos para as ofertas que se adequam à nossa área de trabalho. Ajudam-nos a 

preencher os dados de candidatura e eu tento inscrever-me em várias ofertas também 

para ter uma formação variada e corresponder aos requisitos que alguns empregos 

pedem.   

Entrevistadora: Que serviços considera que a Junta poderia fornecer de forma a 

propiciar uma maior entrada das pessoas no mercado de trabalho? 

Entrevistada: Por exemplo em ofertas de cursos em programas de computador e também 

ofertas de emprego que não tenham tanto limite de idades. Agora as ofertas têm sempre 

nos requisitos o limite das idades e isso nem sempre é favorável para todas as pessoas. 

Para mim por exemplo não é muito bom. 
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Entrevistadora: Então e depois quando tirou o 9.º ano não foi mais fácil encontrar 

emprego? 

Entrevistada: Não, foi um bocado difícil, porque eles também olham um bocado para o 

aspeto das pessoas. E eu não tenho muitas hipóteses de melhorar. Porque se fosse pela 

experiência até tenho uma experiência variada. Qualquer trabalho que me dêem eu 

aplico-me, seja a varrer ruas, seja a fazer limpezas, seja a vender pão. Em qualquer 

emprego eu esforço-me naquilo que faço. Embora não seja o que eu goste. Eu gosto 

muito de computadores e gostava de seguir por ai. O que eu aprendi no curso foram só 

as bases, e o que eu sei também fui aprendendo sozinha. Já consigo ir ao site da 

segurança social e da netemprego. Fui experimentando, mas ao principio achava muito 

difícil, mas agora já tou melhor, vou mexendo e lá vou conseguindo. Mas por acaso não 

tenho computador, tenho de ir a um ciber ou então à loja do cidadão que também tem lá 

computadores.  

Entrevistadora: Na biblioteca D. Dinis também tem lá computadores… 

Entrevistada: Pois mas não fica tão perto para mim. Eu moro nas colinas. 

Entrevistadora: Considera que as formações que tirou, contribuíram para a 

melhoria de competências para uma maior empregabilidade? 

Entrevistada: Sim tudo tem sido importante. Tenho desenvolvido várias competências, 

que se não fosse a idade talvez já estivesse com emprego. Por falar nisso, ainda ontem 

deixei o meu currículo no Aldi, não no Aldi não, no Lidl porque não tem limite de 

idade, mas até agora também ainda não disseram nada. Ah e tirei também formação 

daqui em arraiolos e depois tirei também em flores, em armações de flores. Também 

gosto muito de trabalhar com flores, aprendi várias coisas com esta formação. Trabalhei 

tanto com flores frescas como com flores secas. Ainda bem que estou a falar sobre isto, 

porque a minha filha tem 17 anos e quer arranjar um trabalho para as férias, mas tem de 

fazer um currículo e não tem computador. Ela não sabe muito bem como é que há-de 

fazer, também porque nunca teve de fazer porque nunca trabalhou. Mas eu já lhe dei o 

currículo que fizemos aqui na sessão de apoio à construção do currículo para ela seguir 

por ele. 

(…) 



83 
 

Entrevistada: Ma pronto, sempre que há cursos eu faço, até porque já estive a falar com 

uma senhora que sabia de uns cursos remunerados de cozinha, e isso era bom para mim. 

Mas também queria um curso em que aprendesse Francês, um curso que me desse mais 

futuro. Eu gosto de Francês, na escola já dei Francês e como tenho um filho em 

França…Ele está lá com a mulher e com os filhos mas a eles pagam-lhes o curso de 

Francês.  

(…) 

Não queria limpezas, porque isso de limpezas já muita gente faz. Eu queria agora era 

arranjar uma casa, estamos num quarto com uma família que tem crianças e é um 

bocado complicado. Não estamos à vontade. Queria uma casinha pequenina, um T1 ou 

um T0 só para mim e para a minha filha. Somos só as duas.  

(…) 

Mas tenho vindo aqui consultar as ofertas e a Dra. X também já me disse que se 

soubesse de alguma coisa me dizia. Já me falou da remax, mas eu também queria era 

alguma coisa mais certa, porque se eu e a minha filha nos formos meter numa casa 

precisamos de ter possibilidades de todos os meses ter dinheiro para pagar a renda, água 

e luz. Porque senão depois ficamos sem casa e vou para aonde?! 

Ela está a estudar, está a tirar um curso profissional e eu não queria que ela deixasse de 

estudar. Ela disse-me que queria ajudar só com um trabalho de férias, por mim tudo 

bem mas quero que ela continue a estudar. Ela tem de tirar um curso para não ficar 

assim limitada. Porque antes a obrigatoriedade era o 4.º ano, depois passou a ser o 6.º 

ano, agora nem o 9.º ano chega. Até para limpezas é preciso o 9.º ano. Mas há muito 

pouco emprego, para trabalhar tem de se ir para fora. E ir para fora o que é que eu vou 

começar com a minha filha?! Precisamos de segurança.  

Entrevistadora: Pois eu compreendo. Terminamos assim então a entrevista. Muito 

obrigada pela Colaboração. 

Entrevistada: De nada.  
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3.5. Transcrição da entrevista a jovem frequentador do GIP - procura 1.º 

emprego 

 

Entrevistadora: Olá, boa tarde! 

Entrevistada: Boa tarde! 

Entrevistadora: Queria começar por saber quais são as tuas habilitações académicas? 

Entrevistada: olha eu acabei agora, há cerca de 2 meses o curso profissional em 

hotelaria que me deu equivalência ao 11.º ano. 

Entrevistadora: Então estás neste momento à procura de emprego nessa área? Ou em 

mais alguma área? 

Entrevistada: Sim neste momento estou à procura de um primeiro emprego quer seja na 

área de hotelaria ou noutra área ou então uma formação que seja financiada. Porque 

neste momento também preciso de ganhar algum dinheiro para as minhas despesas 

diárias, por isso se existir uma formação que seja financiada, mesmo que seja em outra 

área mas de que goste candidato-me na mesma.  

Entrevistadora: Há quanto tempo estás à procura de trabalho ou de formação? 

Entrevistada: Estou à procura desde que acabei o curso, há dois meses. 

Entrevistadora: E o que é que te levou a frequentar os serviços do GIP? 

Entrevistada: primeiro tive conhecimento deste gabinete porque a minha mãe também 

está inscrita no centro de emprego e costuma vir aqui. Até já chegou a frequentar uma 

formação daqui, mas era uma formação de curta duração. Depois assim que acabei o 

curso e como estava decidida a encontrar emprego também me inscrevi no centro de 

emprego, até porque aqui posso encontrar mais ofertas. 

Entrevistadora: E com que frequência costumas vir aqui ao gabinete ver as ofertas?  

Entrevistada: Costumo vir uma vez por semana, até porque as ofertas mudam 

semanalmente por isso assim que venho e vejo que algo me agrada candidato-me logo. 

Ate já me candidatei a duas formações, mas estou ainda à espera de resposta.  

Entrevistadora: E essas formações eram para que atividade profissional? 
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Entrevistada: Uma era para assistente de secretariado, a outra para técnica de vendas.  

Entrevistadora: Consideras importante este serviço de orientação e 

acompanhamento na procura de emprego? 

Entrevistada: Acho que sim que é importante, o fato de divulgarem ofertas com 

requisitos mínimos, como por exemplo para pessoas que tenham apenas o 9.º ano ou o 

10.º ou 11.º ano é importante para elas, para que apesar de não terem muitos estudos 

poderem aprender uma profissão quer seja numa formação ou num emprego. Mesmo 

para mim que apenas tive um estágio durante um curso, não tenho muita experiência 

profissional não é?” Por isso é que são importantes estas variedades de ofertas. 

Entrevistadora: Que serviços consideras que a Junta poderia fornecer de forma a 

propiciar uma maior entrada das pessoas no mercado de trabalho? 

Entrevistada: Quer dizer, para mim era bom que houvesse mais ofertas de formações e 

emprego na área da hotelaria, porque assim estava a trabalhar na minha área. Deveriam 

construir um inventário das áreas de formação e de maior interesse das pessoas e a partir 

daí tentar aproveitar o que as pessoas já sabem fazer, que aprenderam através de estudos 

ou do trabalho. 

Entrevistadora: Consideras que as formações ou estágios contribuíram para a 

melhoria de competências para uma maior empregabilidade? 

Entrevistada: Sim, acho que tudo o que se possa aprender contribui.   

Entrevistadora: Muito Obrigada pela entrevista. Queres acrescentar mais alguma 

informação a esta entrevista? 

Entrevistada: Não. Acho que não. 
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Anexo II – Guiões/Grelhas/Quadros 

 

1. Guiões de entrevista 

 

1.1. Guião de Entrevista – Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas 

e Coordenadora do Gabinete de Inserção Profissional 

 

Objetivos gerais: 

1- Familiarizar o entrevistado com o tema da entrevista;  

2- Identificar o papel e prioridades da JFO no campo educativo e formativo e ao 

criar o serviço do GIP; 

3- Identificar os fatores que estão na origem da criação do GIP;  

4- Caraterizar a motivação que levou a JFO a estabelecer uma parceria com o 

IEFP; 

5- Conhecer a importância que a atividade implementada sobre “Técnicas De 

Procura Ativa de Emprego” teve para a concretização dos propósitos do GIP. 

 

Blocos/Temas Objetivos específicos Questões Observações 

A 

Legitimação da 

entrevista 

 

Objetivo Geral 

1 

 Legitimar a entrevista; 

 

 Apresentar os objetivos. 

 Apresentar as 

finalidades e 

objetivos da 

investigação; 

 

Pedir autorização 

para gravar a 

entrevista. 

B 

Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) 

 

Objetivo Geral 

2, 3 e 4 

 

 

 

 Identificar o trabalho 

desenvolvido (prioridades) 

no campo educativo e 

formativo; 

 

 

 

 

 Identificar a origem da 

criação do GIP; 

 

 

 

 

 Caraterizar a parceria com 

o IEFP. 

 

 Quais são as prioridades da 

Junta de freguesia no campo 

educativo e formativo e ao 

criar o serviço do GIP? 

 

 

 

 

 Que necessidades vieram ser 

colmatadas com a criação do 

Gabinete? 

 

 

 

 O que motivou a junta de 

freguesia a 
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 Identificar a importância 

da parceria com o IEFP; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar a contribuição 

dos serviços do GIP para o 

desenvolvimento local 

cooperar/estabelecer um 

protocolo com o Instituto de 

Emprego e Formação 

Profissional? Como é 

desenvolvida essa parceria? 

 

 

 Qual a importância do 

estabelecimento de uma 

parceira com o Instituto de 

Emprego e Formação 

Profissional? 

 

 Considera que o apoio e a 

orientação disponibilizada 

aos desempregados na 

procura de emprego 

contribuem para o 

desenvolvimento local? De 

que forma? 
 

 

C 

Iniciativa criada de 

“Técnicas de procura 

ativa de emprego” 

 

Objetivo geral 

5 

 

 

 Justificar a adequação da 

iniciativa aos propósitos 

do GIP 

 

 

 

 

 Verificar a importância da 

iniciativa  

 

 Considera que as sessões 

realizadas procuraram 

responder às necessidades da 

população? 

 

 Considera estas sessões 

contribuíram de alguma 

forma para uma mais fácil 

inserção no mercado de 

trabalho e para o combate ao 

desemprego? 

 

 

 

D 

Finalização da 

entrevista 

 Informar do término da 

entrevista; 

 

 Perceber se o entrevistado 

deseja acrescentar alguma 

informação; 

 

 Agradecer a colaboração 

prestada. 

 

 Pretende acrescentar mais 

alguma informação que não 

tenha sido mencionada? 
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1.2. Guião de Entrevista – Participantes das sessões de “Procura Ativa 

de Emprego” 

Objetivos gerais: 

1- Familiarizar o entrevistado com o tema da entrevista;  

2- Conhecer o perfil escolar e profissional dos desempregados; 

3- Identificar a percepção dos desempregados acerca do serviço de orientação e 

acompanhamento fornecido pelo GIP; 

4- Detetar possíveis contribuições dos serviços do GIP, para uma melhor preparação dos 

desempregados para a entrada no mercado de trabalho. 

 

Blocos/Temas Objetivos específicos Questões Observações 

A 

Legitimação da 

entrevista 

 

Objetivo Geral 

1 

 Legitimar a entrevista; 

 

 Apresentar os objetivos. 

 Apresentar as 

finalidades e 

objetivos da 

investigação; 

 

Pedir autorização 

para gravar a 

entrevista. 

B  

Caraterização da 

situação de desemprego 

 

Objetivo Geral 

2  

 Identificar o nível de 

escolaridade 

 

 

 

 Detetar se a situação é de 

procura de 1.º trabalho 

 

 Conhecer a profissão ou 

profissões exercidas 

 

 

 

 

 Verificar o tempo em 

situação de desemprego 

 Quais as suas habilitações 

académicas?  

 

 Já exerceu algum tipo de 

profissão ou trabalho?  

 

Se não? O que procura? 

Há quanto tempo está à 

procura? 

 

Se sim? Que tipo de 

profissões ou trabalhos já 

exerceu? 

 

 

 Há quanto tempo se 

encontra desempregado/a? 

 

 

 

  

 

 

C 

Serviço do GIP: 

orientação e 

acompanhamento na 

 Caraterizar e descrever o 

acompanhamento e 

orientação na procura de 

emprego 

 Costuma utilizar os 

serviços do GIP na 

procura de emprego? O 

que mais procura? 
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procura de emprego 

 

Objetivo geral 

3 e 4 

 

 Verificar a importância 

dada ao serviço de 

orientação e 

acompanhamento na 

procura de emprego 

 

 

 Conhecer sugestões de 

melhorias do GIP 

 

 

 

 

 

 

 Verificar contribuições 

dos serviços do GIP 

 

 

 

 

 

 

 Considera importante este 

serviço de orientação e 

acompanhamento na 

procura de emprego? De 

que forma? 

 

 Que serviços considera 

que a Junta poderia 

fornecer de forma a 

propiciar uma maior 

entrada das pessoas no 

mercado de trabalho? 

 

 

 Já se inscreveu em alguma 

oferta de estágio, curso ou 

emprego? Se sim, em 

qual? 

 

 Considera que esse estágio 

ou curso contribuíram para 

a melhoria de 

competências para uma 

maior empregabilidade? 

 

 
 

 

D 

Finalização da 

entrevista 

 Informar do término da 

entrevista; 

 

 Perceber se o 

entrevistado deseja 

acrescentar alguma 

informação; 

 

 Agradecer a colaboração 

prestada. 

 

 Pretende acrescentar mais 

alguma informação a esta 

entrevista? 
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2. Questionários das sessões 

 

2.1. Questionário sessão I 
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2.2. Questionário sessão II 
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3. Grelhas de categorização das entrevistas 

 

3.1. Grelhas de categorização da entrevista ao presidente da JFO e à 

coordenadora do GIP 

 

Gabinete de Inserção Profissional 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

1. Papel da JFO 1.1. Cooperativo “já que a junta tem a capacidade de fazer este trabalho, 

de não só de sinalizar, mas principalmente cooperar para 

tentar que se reduza a taxa de desemprego, melhor.” 

(Entrevista presidente da JFO) 

“A junta tem assim um papel de cooperação e de elo de 

ligação, porque nós também temos instalações e 

colocamo-las ao dispor para que as formações ocorram 

aqui na freguesia” (Entrevista presidente da JFO) 

1.2. Colaborativo “A Junta é mais uma ponte que colabora com várias 

entidades (…) E mesmo quando não temos mecanismos 

adequados procuramos organismos que possam 

colaborar connosco.” (Entrevista presidente da JFO) 
1.3. Interventivo “A Junta intervém apenas ao facultar meios para que a 

população possa ter acesso à educação e à formação.” 

(Entrevista presidente da JFO) 
1.4. Participativo “Participamos na definição das prioridades e cedemos 

espaços para que as ações se realizem.” (Entrevista 

presidente da JFO) 
1.5. Contato “O que a junta fez foi contatar o IEFP e estabelecer 

um protocolo para possibilitar a abertura do 

Gabinete na freguesia.” (Entrevista presidente da 

JFO) 
2. Origem 2.1. Elevadas taxas de desemprego 

na freguesia 
“Estas cooperações são determinantes para diminuir o 

que têm sido elevadas taxas de desemprego da 

freguesia.” (Entrevista presidente da JFO) 
2.2. Necessidade de apoio à 

reinserção Profissional 
“este serviço do GIP seguiu desde o início uma 

necessidade que as pessoas desempregadas tinham 

de se deslocar a um gabinete que lhes prestasse 

apoio” (Entrevista coordenadora do GIP) 
“Este gabinete pretende responder às necessidades das 

pessoas no sentido de resolver situações inerentes ao 

desemprego.” (Entrevista coordenadora do GIP) 

2.3. Necessidade de um serviço de 

apoio perto da população da 

freguesia 

“este serviço do GIP seguiu desde o início uma 

necessidade que as pessoas desempregadas tinham 

de se deslocar a um gabinete que lhes prestasse 

apoio e que estivesse perto da sua área de 

residência.” (Entrevista coordenadora do GIP) 
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2.4. Necessidade de alfabetização da 

população 

“A criação destes espaços para ações e formações foi 

crucial. E têm ocorrido bastantes, como é o caso do 

curso de alfabetização que este ano não o tivemos mas 

iremos continuar a tê-lo, porque é também cada vez mais 

uma necessidade da população da freguesia e dos 

estrangeiros que chegam e precisam de aprender a ler e 

escrever.” (Entrevista presidente da JFO) 

2.5.  Parceria com o IEFP “A parceria com o IEFP tem permitido que a população 

da freguesia tenha acesso a ofertas de emprego nas mais 

variadas áreas.” (Entrevista presidente da JFO) 
3. Serviços 3.1.  Divulgação de ofertas “Nós aqui divulgamos ofertas de emprego, estágio ou 

cursos disponíveis que recebemos semanalmente pelo 

centro de emprego e disponibilizamos aos 

desempregados informações sobre essas ofertas” 

(Entrevista coordenadora do GIP) 

3.2.  Acompanhamento 

personalizado 

“Tentamos adaptar as soluções às caraterísticas de cada 

um através de um acompanhamento personalizado.” 

(Entrevista coordenadora do GIP) 
3.3. Inscrição em ofertas “Fazemos a sua inscrição nas ofertas” (Entrevista à 

coordenadora do GIP) 

3.4. Sessões coletivas “Agora estamos também com as sessões coletivas que 

são, como já assististe, sessões em que os 

desempregados são convocados pelo centro de emprego 

para vir conhecer o gabinete e as ofertas disponíveis, é 

como que um compromisso mas que também é 

importante para eles” (Entrevista à coordenadora do 

GIP) 

3.5.  Controlo das apresentações 

periódicas dos beneficiários de 

prestações de desemprego 

“Temos ainda um serviço de controlo das apresentações 

periódicas dos beneficiários de prestação de desemprego 

que nos foi delegado pelo centro de emprego.” 

(Entrevista coordenadora do GIP) 
 

 

 

Desenvolvimento e Apoio de Medidas de Procura a 

Ativa de Emprego 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

1. Contributos para 

o desenvolvimento 

local 

1.1.  Fixação da população “Estas medidas permitem fixar a população e aproveitar os 

recursos” (Entrevista coordenadora do GIP) 

1.2.  Transformação dos 

recursos em fatores de 

competitividade 

“Estas medidas permitem fixar a população e aproveitar os 

recursos transformando-os em fatores de competitividade.” 

(Entrevista coordenadora do GIP) 

1.3. Desenvolvimento de 

atividades económicas 
“O apoio e o desenvolvimento de medidas de procura de 

emprego permite e contribui para a diversificação e 

desenvolvimento de atividades económicas criadoras de 
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riqueza e de emprego.” (Entrevista coordenadora do GIP) 

1.4. Criação de empregos “E é a criação de empregos e a necessidade de recrutar as 

pessoas para os postos de trabalho que contribuem para esse 

desenvolvimento local.” (Entrevista presidente da JFO) 
2. Contributos da 

Iniciativa 

“Tecnicas de 

procura ativa de 

emprego” 

2.1. Preparação para a 

entrada no mercado 

de trabalho 

“E estas sessões permitiram isto, apoiar os desempregados na 

sua preparação para a inserção no mercado de trabalho.”  

“Penso que eles se sentiram melhor preparados para enfrentar 

a entrada no mercado de trabalho.” (Entrevista 

coordenadora do GIP) 
2.2.  Apoio na construção 

individual de 

currículos 

“e também o apoio à construção dos currículos de cada um 

foi essencial.” (Entrevista coordenadora do GIP) 

2.3. Esclarecimentos 

práticos relativos à 

entrevista de emprego 

 “Foi importante o esclarecimento através de exemplos 

práticos de aspetos relativos à forma de se preparem e 

comportarem numa entrevista” (Entrevista coordenadora 

do GIP) 
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3.2. Grelhas de categorização das entrevistas aos desempregados e 

procura de 1.º emprego 

Perfil dos desempregados ou de procura de 1.º emprego 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

1. Formação 

académica 

1.1. 8.º ano  

“Então quando fui buscar o meu certificado de 

habilitações deram-mo com o 9.º ano 

incompleto. Então afinal tinha o 8.º ano.” 

(Entrevista desempregado-Homem) 

1.2. 9.º ano  

“Tenho o 9.º ano que foi tirado com o RVCC nas 

Olaias e que me deu a equivalência.” (Entrevista 

desempregada-Mulher) 

 

1.3. 11.º ano  

“olha eu acabei agora, há cerca de 2 meses o 

curso profissional em hotelaria que me deu 

equivalência ao 11.º ano.” (Entrevista- Procura 

1.º emprego) 

2. Situação 

Profissional 

2.1. Desempregado 
“Já estou desempregado desde 16 de Outubro de 

2012.” (Entrevista desempregado-Homem) 

2.2. Desempregada 

“Há já há muitos anos, desde 2000 que estou 

desempregada.” (Entrevista desempregada-

Mulher) 

 

2.3. Procura de 1.º 

emprego 

“Sim neste momento estou à procura de um 

primeiro emprego quer seja na área de hotelaria 

ou noutra área ou então uma formação que seja 

financiada.” (Entrevista- Procura 1.º emprego) 

3. Perfil 

Profissional 

3.1. Técnico de 

manutenção na área 

da limpeza; Repositor 

em armazém; 

Montagem de 

aquários 

“Entretanto também já fiz trabalhos de repositor 

em armazém, já fui técnico de manutenção na 

área da limpeza, (…) Também estive no aquário 

Vasco da Gama a montar vários aquários” 
(Entrevista desempregado-Homem) 

3.2. Limpezas; catering; 

escriturária; padaria 

“Já estive numa padaria, já estive no catering do 

aeroporto, já estive em tudo o que me aparecia. 

Também já fiz limpezas em companhias 

estrangeiras, na TAP (…) Então os únicos 

trabalhos certos que tive foi um escritório em 

Sintra, onde trabalhei como escriturária” 
(Entrevista desempregada-Mulher) 

3.3. Hotelaria 

“estou à procura de um primeiro emprego quer 

seja na área de hotelaria ou noutra área” 
(Entrevista- Procura 1.º emprego) 
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Utilização dos serviços do Gabinete de Inserção Profissional 

 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

1. Serviços utilizados 

1.1. Apoio personalizado 

“e venho também ter com a Dra. X que me tem 

ajudado muito, sempre que sabe de alguma coisa 

dentro do tipo de trabalhos que tenho feito dá-me 

um toque.” (Entrevista desempregado-Homem) 

1.2. Informações de 

ofertas 

“Sim tenho procurado  informações de ofertas de 

emprego” (Entrevista desempregada-Mulher) 

 

“Costumo vir uma vez por semana, até porque as 

ofertas mudam semanalmente por isso assim que 

venho e vejo que algo me agrada candidato-me 

logo.” (Entrevista- Procura 1.º emprego) 

2. Ofertas 

frequentadas 

2.1.  Estágio limpeza 

urbana 

“Tive numa formação ainda há tempos. Estive a 

fazer um estágio daqui para o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional em limpeza urbana” 

(Entrevista desempregado-Homem) 

2.2.  Curso de 

alfabetização 

“e há dois anos estive também aqui a fazer um curso 

de alfabetização.” (Entrevista desempregado-

Homem) 

2.3.  Formação de 

artesanato 

“Já fiz aqui formação de artesanato” (Entrevista 

desempregada-Mulher) 

2.4. Formação em 

arraiolos 

“Ah e tirei também formação daqui em arraiolos” 

(Entrevista desempregada-Mulher) 

2.5. Formação em 

armação de flores 

“e depois tirei também em flores, em armações de 

flores. Também gosto muito de trabalhar com 

flores” (Entrevista desempregada-Mulher) 

2.6.  Formação em bases 

de computador 

“já fiz uma formação em bases de computador.” 

(Entrevista desempregada-Mulher) 

 

Opinião acerca dos serviços e ofertas disponibilizadas pelo Gabinete de Inserção Profissional 

 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

1. Contributos das 

ofertas 
1.1.  Aprendizagem  

“Também gosto muito de trabalhar com flores, 

aprendi várias coisas com esta formação.” 

(Entrevista desempregada-Mulher) 

 

“o estágio foi bastante importante, aprendi 

bastantes coisas, foram todos muito boas pessoas 

que me ajudaram bastante” (Entrevista 

desempregado-Homem) 
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1.2.  Desenvolvimento 

de competências 

“Tenho desenvolvido várias competências” 

(Entrevista desempregada-Mulher) 

 
“Desenvolvi várias competências e isso deveria ser 

a prioridade de recrutamento das empresas.” 

(Entrevista desempregado-Homem) 

 

2. Contributos dos 

serviços 

2.1.  Apoio na 

candidatura a 

ofertas 

“Ajudam-nos a preencher os dados de 

candidatura” (Entrevista desempregada-

Mulher) 

2.2.  Incentivo à 

procura de 

emprego 

“estou muito grato por ter aparecido a Dra X na 

minha vida. Ela tem-me incentivado a não desistir 

de procurar emprego” (Entrevista 

desempregado-Homem) 

2.3.  Orientação para 

trabalhos 

“e tem-me orientado para alguns trabalhos e 

sempre que surgem novas ofertas de formação ela 

avisa-me para saber se estou interessado” 

(Entrevista desempregado-Homem) 

3. Melhorias/sugestões 

para as ofertas e 

serviços 

3.1. Aumento do 

número de ofertas 

de emprego 

“Acho que faltam mais ofertas de emprego” 

(Entrevista desempregado-Homem) 

3.2.  Ofertas de 

emprego com 

limite de idade 

alargado 

“e também ofertas de emprego que não tenham 

tanto limite de idades. Agora as ofertas têm sempre 

nos requisitos o limite das idades e isso nem 

sempre é favorável para todas as pessoas. Para 

mim por exemplo não é muito bom.” (Entrevista 

desempregada-Mulher) 

 

3.3.  Ofertas de cursos 

em programas de 

computador 

“Por exemplo em ofertas de cursos em programas 

de computador” (Entrevista desempregada-

Mulher) 

3.4.  Inventário das 

áreas de formação 

e/ou interesse dos 

desempregados 

“Deveriam construir um inventário das áreas de 

formação e de maior interesse das pessoas e a 

partir daí tentar aproveitar o que as pessoas já 

sabem fazer, que aprenderam através de estudos ou 

do trabalho.” (Entrevista- procura 1.º emprego) 

 

 


