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Anexo I - Classificação das Forças de Carácter 

 

Apreciação da beleza e reverência (excelência, encanto, elevação) : Reparar e apreciar a 

beleza, a excelência, e / ou desempenho hábil em todos os domínios da vida, desde a natureza  à 

arte, à matemática, à ciência e à experiência quotidiana.  

 

Bravura (valor) : Não fugir à ameaça, desafio, dificuldade ou dor, defender o que está certo, 

mesmo que exista oposição, agir com convicções mesmo que não sejam populares, inclui 

coragem física mas não se limita a ela.  

 

Cidadania (responsabilidade social, lealdade, trabalho de equipa) : Desempenhar um bom 

trabalho como um membro de um grupo ou equipa, sendo leal ao grupo; fazendo a sua porção de 

responsabilidade.  

 

Criatividade (originalidade, ingenuidade): Pensar em formas novas e produtivas de realizar 

acticvidades. Inclui conquista artística, mas não se limita a ela. 

 

Curiosidade (interesse, busca por novidades, abertura à experiência): interesse em toda a 

experiência em curso; considerar todas as disciplinas e temas fascinantes, capacidade de explorar 

e descobrir.  

 

Equidade: tratar todas as pessoas da mesma forma, de acordo com as noções de equidade e de 

justiça, não deixando sentimentos pessoais enviesar as decisões  que fazemos sobre os outros, 

dando a todos uma oportunidade justa.  

 

Perdão e misericórdia: Perdoar aqueles que nos fizeram mal, dando às pessoas uma segunda 

oportunidade, não ser vingativo.  

 

Gratidão: Estar consciente e grato pelas coisas boas que nos acontecem, dando tempo para 

expressar esse agradecimento.  



 

Esperança (otimismo, mentalidade e orientação para o futuro): Esperando o melhor para o 

futuro e trabalhar para alcançá-lo, acreditando que um bom futuro é algo que pode ser 

provocado.  

 

Humor (brincadeira) : gostar de rir e brincar, trazer sorrisos às outras pessoas, ver o lado bom; 

fazer (e não necessariamente dizer) piadas.  

 

Integridade (autenticidade, honestidade) : Dizer a verdade, mas de forma mais ampla 

apresentar-se de uma forma verdadeira, sem pretensão, assumindo a responsabilidade pelos seus 

sentimentos e acções.  

 

Julgamento (mente aberta, pensamento crítico): Pensar em coisas e examiná-las de todos os 

lados, não tirar conclusões precipitadas, sendo capaz de mudar a mente, à luz das provas; pesar 

todas as evidências de forma justa.  

 

Bondade (generosidade, cuidado, compaixão, amor altruísta, gentileza): Fazer favores e  

boas ações para os outros, ajudando-los, cuidando deles.  

 

Liderança: Incentivar o grupo do qual um é um membro para levar a cabo tarefas, ao mesmo 

tempo em que mantem boas relações dentro do grupo, organizando atividades de grupo. 

 

Amor: Valorização de relações estreitas com os outros, nomeadamente aqueles em que a partilha 

e carinho são retribuídos; estar perto de pessoas.  

 

Amor pela aprendizagem: dominar novas habilidades, os tópicos e corpos de conhecimento, 

quer sobre a si próprio ou doutras áreas, obviamente, relacionada com a força da curiosidade 

 

Modéstia e humildade: Deixar as suas realizações falarem por si, não procurar ser o centro das 

atenções; não considerar-se ser mais especial do que é.  



 

Persistência (perseverança, industrialidade): Terminar o que inicia, persistindo no curso de ação  

apesar dos obstáculos, prazer em completar tarefas.  

 

Perspectiva (sabedoria): Ser capaz de fornecer conselhos sábios para os outros; formas de olhar 

para o mundo que façam sentido para si e para outras pessoas.  

 

Prudência: ser cuidadoso com as suas escolhas, não correr riscos indevidos; não fazer ou dizer 

coisas que podem mais tarde ser lamentadas.  

 

Auto-regulação (auto-controlo): Regulação do que se sente e faz, ser disciplinado, ter controlo 

dos seus impulsos e emoções.  

 

Inteligência Social (inteligência emocional, inteligência pessoal): Estar ciente dos motivos e  

sentimentos de outras pessoas e de si mesmo, sabendo o que fazer para se integrar em diferentes 

situações sociais;  

 

Espiritualidade (religiosidade, fé, propósito): Ter crenças coerentes sobre o propósito mais 

elevado e sentido do universo, sabendo onde se integra dentro do esquema mais amplo, ter 

crenças sobre o sentido da vida. 

 

Entusiasmo (vitalidade, vigor, energia): Encarar a vida com entusiasmo e energia, não 

realizando actividades ou participando no meio sem entusiasmo; viver a vida como uma 

aventura, sentindo-se vivo e activo.  
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Guião e Objectivos da Entrevista 

Blocos Temáticos 
 Objectivos Gerais Orientações para perguntas Observações 

A- Legitimação da 
entrevista e motivação 
dos entrevistados 

Apresentação 
Informar os 
entrevistados sobre 
as finalidades 
gerais da 
investigação 

 
Explicar os objectivos da 
investigação e da entrevista 
 
Fornecer informação sobre a 
finalidade, os conteúdos e a 
duração da entrevista 
 
Referir o contexto da 
investigação, explicitar blocos 
temáticos e metodologias 
 

 

Ter em conta os 
aspectos éticos e 
deontológicos 

 
Agradecimento 
 
Garantir a confidencialidade 
das respostas e o anonimato 
dos entrevistados 
 
Informar sobre o direito a não 
dar resposta 
 
Valorizar o contributo dos 
entrevistados motivando-os 
para a participação na 
investigação 
 

 

B – Dados Sócio 
demográficos 

Caracterizar a 
amostra 

 
Data e local de nascimento 
 
Nível de Escolaridade 
 
Nacionalidade 
 
Coabitação 
 
Religião 
 
Tipo de Voluntariado 
 
 

 



 
C – Percepção da 
força de carácter 

 

Compreender a 

percepção que os 

voluntários têm 

relativamente às 

suas Forças de 

Carácter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender a 

utilidade das 

Forças de Carácter 

 

 
Define e descreve o que 
significa para ti força de 
carácter? 
 
 
Tendo em conta a Força de 
Carácter identificada no 
inventário, é uma força de 
carácter que consideras 
possuir? 
 
Se não qual a força com a qual 
te identificas mais? 
 
(Criatividade, Curiosidade, 
Amor à Aprendizagem, 
Perspectiva, Bravura, 
Persistência, Integridade, 
Vitalidade, Entusiasmo, Amor, 
Bondade, Inteligência Social, 
Cidadania, Liderança, 
Equidade, Perdão e 
Misericórdia, Humildade, 
Prudência, Auto-controlo, 
Apreciação pela Beleza e 
Excelência, Gratidão, 
Esperança, Humor, 
Espiritualidade?) 
 
A que menos te corresponde 
 
Vamos tentar chegar à 
definição do que significa ser 
uma pessoa com a tua força de 
Carácter? 
 
Podes dar o exemplo de um 
tempo na tua vida quando 
precisaste de utilizar a tua 
força de Carácter? 
 

 



D – Influências 

Identificar 

influências para o 

desenvolvimento 

das Forças de 

Carácter em Jovens 

voluntários 

 

 
Podes dar um exemplo de 
alguém que expressa a tua 
força de Carácter: 
 
 
Como é que essas pessoas são: 
 
 
Que forças de carácter 
sobressaem nos teus colegas 
em geral/amigos próximos? 
 
 
E nos teus pais? 
 
Que forças de carácter é que 
consideras que a religião 
promove? 
 
 
 

 

E – Desenvolvimento 
e 
utilização da força de 
carácter no 
voluntariado 

Compreender os 

processos 

envolvidos no 

desenvolvimento 

das Forças de 

Carácter em Jovens 

voluntários 

 

 

Identificar os 

factores 

promotores e 

inibidores do 

desenvolvimento 

das Forças de 

Carácter em Jovens 

 
 
 
 
Como consideras que as 
pessoas se tornam 
mais_________(Força de 
Carácter)? 
 
 
 
 
 
Que momento  da experiência 
do voluntariado em que foi útil 
ser________(Força de 
Carácter)? 
 
Porquê? 
 
Podes exemplificar com uma 
situação que já tenhas vivido? 
 
 

 



voluntários 

 

 

 

Compreender a 

relação das Forças 

de Carácter e o 

voluntariado 

 

O que impede de demonstrar a 
tua força de carácter? 
 
 
 
 
O que te motivou a aderir ao 
Voluntariado? 
 
Que influências tive o Projecto 
SolSal nessa decisão? 
 
Quais as forças de carácter que 
consideras serem importantes 
para o voluntariado? 
 
Consideras que existe 
diferenças na tua força de 
carácter antes e após 
voluntariado? 
De que forma? 
 

F - Força de Carácter 
e o conceito de bem-
estar subjectivo 

 
 
Compreender a 

relação das Forças 

de Carácter e a 

promoção do bem-

estar subjectivo 

Explica a forma de como é que 
a força de carácter com que te 
identificas é útil para a tua 
vida? 
 
De que forma 
ser________(Força de 
Carácter) influenciou a tua 
relação com os outros? 
 
 
Que tipo de emoções 
experiencias quando expressas 
essa força de carácter? 

 

G - Conclusão Agradecimentos   
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Anexo II – Esclarecimento sobre a Investigação 

 

Está a ser levado a cabo um estudo no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia 

Clínica, do Núcleo de Sistémica da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, que tem 

como objectivo estudar o desenvolvimento de forças de carácter nos jovens ao longo das suas 

actividades no voluntariado e neste caso específico os contributos do Projecto SolSal como força 

promotora dessas mesmas actividades. 

De forma a poder recolher dados importantes e necessários para a investigação, vários 

voluntários do Projecto SolSal, após a sua conclusão de um ano lectivo de actividades de 

voluntariado em instituições parceiras aos projecto, foram convidados para realizar uma 

entrevista que durará em média 30 a 40 minutos. 

Inicialmente será informado os objectivos e conteúdos da entrevista, sendo que será 

respeitado o seu direito à não resposta e à confidencialidade. Caso necessitar poderá esclarecer 

qualquer dúvida que apareça ao longo da entrevista. Inicialmente irei solicitar dados biográficos, 

e ao longo da entrevista abordarei vários tópicos entre os quais:  

− Percepção da força de carácter 
− Desenvolvimento e a utilização da força de carácter no voluntariado 
− Influências para o desenvolvimento da força de carácter 
− Força de Carácter e o conceito de bem-estar subjectivo  

 

Através da sua participação neste estudo está a contribuir para o avanço na ciência, e 

deste modo permitir um possível desenvolvimento na área do voluntariado. 

 

Desde já agradeço o tempo disponibilizado e a sua colaboração 
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Minuta de Autorização para a Realização de uma Investigação 

no Âmbito do Projecto SolSal 

 

Declaração 

 

José Pissara Morais, Director Pedagógico do Colégio dos Salesianos Oficinas de São José  - 

Associação Educativa, autoriza a realização de uma investigação no âmbito do Projecto SolSal, 

pela estagiária do núcleo de psicologia, Sílvia Rodrigues. A investigação está integrada na tese 

de mestrado em Psicologia Clínica, no núcleo de Sistémica na Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa, sob a supervisão e orientação do Professor Doutor Luís Miguel Neto. 

O estudo pretende compreender os contributos da participação em actividades de voluntariado do 

Projecto SolSal para o desenvolvimento das Forças de Carácter dos jovens estudantes. Com vista 

a este propósito será aplicado numa primeira fase do estudo o Inventário VIA (Values in Action) 

online, seguido numa segunda fase pela condução de uma entrevista semi-estruturada. 

Todos os dados recolhidos serão tidos como confidenciais e serão tratados anonimamente. Os 

participantes e entidades envolvidas poderão ter acesso aos resultados gerais da investigação 

quando estes forem publicados, podendo assim aceder a dados importantes para a intervenção 

diária nos jovens.  
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Anexo VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 . Análise descritiva das Forças de Carácter através do Programa Spss 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Age 10 16 18 17,11 ,552 

Appreciation of beauty and 

excellence 

10 3 4 3,52 ,316 

Bravery and valor 10 3 4 3,45 ,337 

Capacity to love and be loved 10 2 4 3,00 ,463 

Caution, prudence, and 

discretion 

10 2 3 3,01 ,277 

Citizenship, teamwork, and 

loyalty 

10 3 4 3,53 ,345 

Creativity, ingenuity, and 

originality 

10 2 4 2,93 ,444 

Curiosity and interest in the 

world 

10 2 4 3,07 ,337 

Fairness, equity, and justice 10 3 3 3,02 ,202 

Forgiveness and mercy 10 3 4 3,02 ,259 

Gratitude 10 3 4 3,62 ,377 

Honesty, authenticity, and 

genuineness 

10 3 4 3,29 ,368 

Hope, optimism, and future-

mindedness 

10 3 4 3,48 ,566 

Humor and playfulness 10 3 4 3,50 ,256 

Industry, diligence, and 

perseverance 

10 3 3 3,12 ,261 

Judgment, critical thinking, 

and open-mindedness 

10 3 4 3,46 ,274 

Kindness and generosity 10 3 4 3,40 ,238 

Leadership 10 3 4 3,07 ,393 

Love of learning 10 3 5 3,20 ,510 

Modesty and humility 10 2 4 3,36 ,531 

Perspective (wisdom) 10 3 4 3,25 ,377 

Self-control and self-

regulation 

10 2 4 2,76 ,549 



Social intelligence 10 2 4 3,31 ,499 

Spirituality, sense of purpose, 

and faith 

10 2 4 2,97 ,548 

Zest, enthusiasm, and 

energy 

10 3 4 3,44 ,378 

Valid N (listwise) 10     
 

Tabela 2 . Análise descritiva das Virtudes através do Programa Spss 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sabedoria 10 2 4 3,18 ,272 

Coragem 10 3 4 3,33 ,240 

Humanidade 10 3 4 3,24 ,318 

Justiça 10 3 4 3,21 ,204 

Temperança 10 3 3 3,03 ,206 

Transcendência 10 3 4 3,42 ,308 

Valid N (listwise) 10     
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Áreas temáticas 

 
Unidades de Contexto 

 
Unidades de Registo 

 
Conceito de 
Forças de 
Carácter 

 

Definição 

 “(…) pontos fortes da pessoa que são mais 
aproveitados em actividades que exijam 
defender determinadas ideias ou valores e são 
as forças que transparecem quando 
executamos alguma tarefa.” (A) 
 
 “(…) o que nos leva a fazer determinadas 
coisas, a ser proactivos e envolvermo-nos em 
experiências e é o que nos caracteriza ao 
realizarmos essa acção.” (B) 
 
 “(…) há valores que definem as pessoas, 
portanto isso é o carácter, são os valores que 
definem as pessoas e ter força de carácter é 
não ser influenciado pelas outras pessoas, 
pelos meios e tudo, mantendo as nossas 
convicções, aquilo que achamos correcto, é 
ser fiel aos nossos valores” (C) 
 
 “(…) a maneira como encaramos as 
situações, e é nelas que as nossas forças de 
carácter se vão manifestar, são as forças que 
vão resolver as dificuldades que vamos 
enfrentar. Pode não ser só dificuldades, mas 
creio que elas se manifestam mais quando 
existem dificuldades.” (D) 

 

Desenvolvimento 
de Forças de 

Carácter 

 
Processo 

 

Sobre a Força de Carácter Integridade: “(…) 
quando as pessoas necessitam defender os 
seus próprios valores, têm que demonstrar 
integridade, se elas seguirem os seus valores 
sem se importar com o que os outros pensam 
está a ser íntegra, e quanto mais se confrontar 
com situações dessas mais íntegra se torna ” 
(A) 
 
Sobre a Força de Carácter Apreciação de 
Beleza: 
 “(…) reparar em pormenores e detalhes e 
apreciá-los, reparar na ligação das pessoas e 
pequenos gestos das pessoas, faz-nos sentir 
mais apreciativos” (B) 
 



Sobre a Força de Carácter Humor: 
“(…) uma pessoa bem-disposta, consegue 
tirar partido das situações e conseguir fazer 
sorrir os outros. Uma pessoa que é 
confrontada com situações difíceis e aprende 
a rir-se delas desenvolve melhor o seu sentido 
de humor, ou seja transforma as coisas sérias 
em algo divertido”  (B) 
 
Sobre a Força de Carácter Gratidão: 
 “(…) é reconhecendo aquilo que têm e que 
lhes dão - talvez vendo as pessoas que têm 
azar e que não tem o que comer, lidar com 
realidades mais difíceis do que as suas” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Esperança: 
“(…) ter um objectivo para que lutar e 
quando vemos pessoas a concretizarem 
sonhos, pensamos que também podemos ser 
capazes, porque não” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Integridade: 
“(…) não creio que exista um tempo  
específico, acho que a pessoa vai aprendendo 
a ficar cada vez mais integra, pois enquanto 
criança a pessoa ainda não está confiante dos 
seus próprios valores ou não sabe quais eles 
são, contudo à medida que vai crescendo e se 
deparando com situações em que tem que se 
pôr de lado dos seus valores, 
independentemente do que os outros pensam, 
a pessoa torna-se mais integra e aprende a 
respeitar-se mais” (D) 
 
Sobre a Força de Carácter Criatividade: 
 “(…) talvez olhando de uma forma diferente, 
olhar para uma situação e criar outra, tentar 
arranjar maneiras diferentes para fazer as 
coisas” (D) 

 

 
Factores promotores 

 

Sobre a Força de Carácter Integridade:  
“(…) acho que têm que aprender a ser 
Íntegros com alguém que o seja, acho que é 
necessário ter uma boa figura de referência, e 
as experiências de vida que dão uma certa 
perspectiva à pessoa para fazer o que está 



certo” (A) 
 
Sobre a Força de Carácter Apreciação de 
Beleza: 
 “(…) ao observar nas monitoras que 
cantavam para as crianças da instituição, senti 
uma genuína apreciação por elas, pois elas 
davam-me inspiração devido à capacidade de 
transmitir alegria, mesmo em situações 
adversas” (B) 
 
Sobre a Força de Carácter Humor: 
“(…) a minha relação com os miúdos da 
instituição dava-me momentos divertidos em 
que era necessário, devido à realidade difícil 
deles, encontrar o lado positivo”  (B) 
 
Sobre a Força de Carácter Gratidão: 
“(…) por andar neste colégio, sinto grata 
pelos meus pais porque me deram 
oportunidades, estudar é uma coisa muito 
importante e estando num sítio que nos dê 
condições para estudar acho que é óptimo. 
Relativamente ao voluntariado na medida em 
que olho para as crianças e compreendo os 
seus problemas e me fazem perceber que 
tenho que estar grata pela vida que tenho e 
esperança mais no sentido de que eles tenham 
uma vida melhor, que quando crescerem 
consigam ultrapassar os problemas e sejam 
alguém” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Esperança: 
“(…) muitas vezes na escola quando estou 
mais em baixo, por exemplo a matemática, 
não era boa a matemática, mas tinha que 
pensar “eu tenho que conseguir, eu vou 
conseguir”, e assim consegui superar 
obstáculos.  
No voluntariado quando vejo atrás dos 
problemas a alegria das crianças, sinto-me 
com esperança pelo seu futuro. 
” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Integridade: 
 “(…) quando se tenta respeitar os outros, 



tentar ser o melhor amigo possível , ou filha e 
respeitar-se a si próprio” (D) 
 
Sobre a Força de Carácter Criatividade: 
 “(…) momentos do voluntariado, em que era 
necessário criar actividades com as crianças. 
Por vezes as actividades não corriam da 
forma como gostaríamos que corressem e 
essas situações forçava-nos a pensar em 
planos alternativos ” (D) 

 

 
Factores Inibidores 

 

Sobre a Força de Carácter Integridade: “(…) 
porque se calhar, às vezes, é preciso de ir 
contra aquilo que os outros pensam e isso 
pode gerar confusões, pois as pessoas podem 
levar a mal se não recusarmos alguma coisa 
alguma coisa ou se não quisermos ajudá-la. 
Acho que têm medo de assumir os valores 
que têm e aquilo que pensam” (A) 
 
Sobre a Força de Carácter Apreciação de 
Beleza: 
 
 “(…) uma pessoa ser distraída, e ter outras 
coisas na mente para impedir de apreciar o 
momento presente” (B) 
 
Sobre a Força de Carácter Humor: 
“(…) uma pessoa pode estar um pouco 
deprimida e mal consigo própria”  (B) 
 
Sobre a Força de Carácter Gratidão: 
 “(…) se ninguém fizer nada por nós ou 
quando as pessoas têm em excesso e não sabe 
apreciar e não dá valor” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Esperança: 
“(…) é ter grandes obstáculos e não ter 
capacidade de os superar” (C) 
 
Sobre a Força de Carácter Integridade: 
 “(…) não ter respeito por ela própria, 
importar muito pelo que os outros pensam e 
ser muito influenciada” (D) 
 
Sobre a Força de Carácter Criatividade: 



 “(…) não creio que é algo  que seja difícil de 
ser, a não ser se for uma pessoa mais 
desatenta e com falta de ideias” (D) 

 

 
Influências 

 

“Figura Modelo – Fernando Nobre (médico)” 
(A) 
 
 “ Figura Modelo – Marta Figueira 
(coordenadora da Bolsa de Voluntariado 
SolSal) e amiga” (B) 
 
 “ Amiga e Colega de Voluntariado” (C) 
 
 “ Pai e colega de voluntariado” (D) 

 

O Papel da Religião 

“(…) acho que a religião é importante no 
início das nossas vidas, quando éramos mais 
pequenos para uma orientação, a partir daí 
somos mais íntegros, mas a religião ajuda” 
(A) 
 
“(…) acho que não é a religião que permite as 
pessoas desenvolverem forças de carácter, 
creio que uma pessoa que apenas tenta 
desenvolver Forças de Carácter para a sua 
salvação é uma pessoa egoísta” (B) 
 
 “(…) acho que a religião não influencia no 
desenvolvimento das forças de carácter, mas 
são as experiências de vida que vamos tendo, 
independentemente da religião” (C) 
 
 “(…) acho que esse papel não é visível, mas 
tenho a certeza que teve algum impacto, mas 
qual foi e que de maneira foi não sei explicar. 
Tanto pelos próprios valores da igreja 
católica, tínhamos o bom dia, as festas, e acho 
que de certa força acaba por nos influenciar, 
incutir essas Forças de Carácter, assim como 
também o próprio espírito da escola” (D) 
 
 

Relação da Força 
de Carácter e 
Voluntariado 

 
Forças de Carácter 

associadas a Voluntários 
 

 
“Persistência; Entusiasmo, Vitalidade; Amor 
“ (A) 
“Persistência; Bondade; Amor; Humor” (B)  



“Criatividade; Bondade; Amor” (C)  
“Entusiasmo, liderança, prudência, 
criatividade” (D) 

 

Motivação para a 
participação no voluntariado 

 

 
“Foi através do Professor Manuel 
(coordenador do Projecto) que tive acesso ao 
Projecto SolSal. Eu conhecia as iniciativas do 
professor e respeito-o bastante portanto 
decidi-me inscrever, a minha principal 
motivação foi o de querer ajudar as pessoas e 
também conhecer novas realidades e pessoas. 
 (A) 
 
 “Porque gosto de ajudar os outros, e sinto-
me gratificada já que não é necessário dar 
muito para crescer como pessoa.” (B) 
 
 “Para poder fornecer algo às pessoas e 
também porque gosto que as pessoas se 
sintam bem.” (C) 
 
 “(…) se não tivesse sido através do Projecto 
SolSal provavelmente não teria participado 
no voluntariado, já que estas actividades não 
são lá muito bem divulgadas, senti-me 
motivada porque gosto de ajudar, assim como 
também promover o meu desenvolvimento 
pessoal e social.” (D) 

 

 
Agente promotor/neutro 

“Após a minha actividade de voluntariado 
considero que saio mais fortalecido, porque 
sinto-me melhor comigo mesmo e com os 
meus valores, tive a oportunidade de os 
aplicar e o facto de me ter permanecido fiel 
aos mesmos ajudou-me a ter algum sentido 
de confiança nos mesmos 
 ” (A) 
 
 “No princípio talvez tenha sido a força de 
carácter que me levou a inscrever-me no 
voluntariado, mas o voluntariado fortaleceu 
Senti diferença, fui para instituição, deparei-
me com uma situação nova, acho que me 
ajudou para que o Humor tornar-se mais 
evidente, brincando com os miúdos 



 ” (B) 
 
 “Sim, creio que por si só estas forças já estão 
muito relacionadas com o voluntariado, 
contudo através do voluntariado foi possível 
aperceber de realidades mais duras que a 
minha e nesse sentido senti mais grata por 
aquilo que tenho e que me é oferecido. 
Através do voluntariado também senti 
esperança, na medida em que ao ver as 
crianças nas situações difíceis em que estão, 
desenvolvi uma esperança de que estas no 
futuro tenham uma vida melhor. Pois é 
necessário ter esperança para trabalhar em 
situações tão difíceis e mesmo assim tentar 
transmitir alegria. 
” (C) 
 
 “Acho que a integridade é algo que fui 
desenvolvendo ao longo dos anos e que 
considero que faz parte de mim portanto não 
foi tão visível o impacto do voluntariado, a 
criatividade por outro lado acho que 
desenvolvi bastante no voluntariado e 
fortaleci, uma vez que existiram vários 
momentos que exigiram essa necessidade de 
ser criativa. Também acho que desenvolvi 
mais outras Forças de Carácter, como a 
paciência, com as crianças a saltar de um lado 
para o outro, tínhamos que acalmá-los e 
tivemos que desenvolver a persistência, para 
aguentar aquela hora com os miúdos, porque 
não tinham respeito por nós” (D) 
 

Forças de 
Carácter e o 
Bem-estar 
subjectivo 

 
Sentido/Propósito da vida 

 

“Porque me faz me sentir completo, faz-me 
sentir bem comigo mesmo, ainda bem que 
tenho esses valores, porque acho que são 
importantes para uma pessoa ter algum 
sentido na vida” (A) 
 
 “Humor acho que é sempre bom para ver a 
situação pelo lado positivo e para ser possível 
ajudar os outros; 
A apreciação pela beleza se calhar permite-
me compreender melhor as pessoas, as 
intenções das pessoas e perceber se essas 



pessoas gostam de mim ou não. 
” (B) 
 
“(..) por que eu aprecio e estou grata pelas 
oportunidades, forço a fazer um maior 
esforço nos meus estudos que me permitem 
ter um maior sucesso na vida.” (C) 
 
 “a criatividade permitiu experienciar as 
coisas de maneira diferente e tentar fazer as 
coisas de maneira diferente, ser original. E a 
integridade foi importante pois fez com que 
respeita-se os outros, mas antes disso tenho 
que respeitar-me a mim própria, não deixar 
que os outros afectem a minha 
personalidade.” (D) 

 

 
Relações positivas 

 

“ quando existe integridade, cria-se uma 
confiança entre as pessoas” (A) 
 
 “ creio que rir é essencial em qualquer 
relação, ajuda a aproximar as pessoas, as 
pessoas sentem-se mais descontraídas” (B) 
 
 “Creio que ajudou a tornar a relação melhor, 
pelo menos com os meus pais – uma vez que 
eles sentem que eu lhes dou valor aquilo que 
me oferecem, assim como também com as 
crianças da instituição, ao transmitir 
esperança e alegria a facilitou a relação e 
tornou-a mais positiva, já que em vez de 
sentir pena delas, transmiti que tinha fé nelas 
e na sua capacidade para ultrapassar 
problemas. ” (C) 
 
 “Na medida em que ao existir respeito é 
possível uma melhor relação com as pessoas” 
(D) 

 
Emoções positivas 

 

“Satisfação,  felicidade” (A) 
 
 “através da apreciação da Beleza sinto 
satisfação, pois consigo dar atenção a certos 
detalhes que por vezes passam despercebidos 
e através do humor sinto felicidade, alegria, 
satisfação” (B) 
 



 “Força de vontade para executar actividades” 
(C) 
 
 “Satisfação,  como se estivesse completa, 
realizada – ter um sentido de propósito, sinto-
me bem comigo própria.” (D) 

 
 

 


