
Quadro de base para Construção do Questionário sobre Percepção de Apoio ao 

Desenvolvimento de Competências 

 

Oito Grandes Factores De 

Competências                   

(Bartram, 2005) 

Dimensões do 

Instrumento Avaliação de 

Desempenho 

Questionário sobre 

Percepção de Apoio ao 

Desenvolvimento de 

Competências 

Liderar e 

Decidir 

Assume o controlo e 

pratica a liderança 

 

 

Capacidade de atrair, 

desenvolver e inspirar 

pessoas e criar equipas de 

elevada performance 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade de 

iniciativa e de tomada de 

decisão são valorizadas.  

Define padrões de 

comportamento esperado e 

lidera pelo exemplo 

Reconhece e usa as 

competências específicas de 

cada indivíduo, encoraja o 

desenvolvimento e iniciativas 

independentes 

Inicia a acção, oferece 

orientação e assume 

responsabilidades 

Disponível e bom ouvinte 

Partilha informação e 

feedback 

Encoraja a mudança e informa 

sempre que existe um 

contributo positivo 

Estabelece e comunica 

objectivos importantes 

Atribui responsabilidades  

proporcionando orientação e 

acompanhamento 

Apoiar 

 e  

Cooperar 

Apoia, respeita e 

mostra consideração 

pelos outros em 

situações sociais 

Cria um espírito de equipa 

integrando diferentes pontos 

de vista 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o trabalho em 

equipa e o respeito pelos 



Interagir 

e  

Apresentar 

Comunica e possui 

redes de comunicação 

eficazes 

Estabelece facilmente boas 

relações com pessoas a todos 

os níveis 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que as ideias e opiniões 

dos colaboradores podem ser 

expressas de forma aberta. 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para 

comunicar e estabelecer 

relações com os outros são 

valorizadas. 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para 

influenciar os outros é 

considerada. 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para  

enfrentar  e mediar conflitos 

é considerada. 

Exprime claramente opiniões, 

informações e pontos-chave 

Possui capacidade de 

persuadir e influenciar 

os outros 

Capacidade de influenciar os 

outros 

Dirige-se aos outros de 

forma confiante e 

Enfrenta conflitos e dá crédito 

de forma directa e construtiva 

Ouve e responde com empatia 
outros são incentivados. 

 

 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o conhecimento e a 

aplicação dos seus valores 

são estimulados.  

Coloca as pessoas em 

primeiro lugar, 

trabalhando 

eficazmente com 

equipas, clientes e staff 

Esforça-se por identificar e 

alcançar as necessidades dos 

clientes internos e externos 

Age de forma coerente 

perante os valores 

pessoais e os valores da 

organização 

Mostra conhecimento acerca 

dos valores da empresa 

Defende e desenvolve ética e 

valores de empresa 

Encara com seriedade 

assuntos sociais e ambientais 

Trata todos de forma igual e 

justa 

Demonstra respeito e 

consideração pela diversidade 

cultural 



descontraída 

 

Analisar 

  e 

Interpretar 

Demonstra 

capacidades de 

pensamento claro e 

analítico     

 

Vai ao fundo das 

questões e dos 

problemas complexos 

Aceita e enfrenta objectivos 

exigentes, não desiste 

facilmente 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade de 

análise e de resolução de 

problemas complexos é 

reconhecida. 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para 

aplicar os conhecimentos e 

competências de forma 

eficaz é valorizada. 

Age naturalmente e procura 

soluções práticas 

Aplica os seus 

conhecimentos de 

forma eficaz 

Capacidade de usar 

conhecimento tecnológico, 

competências e experiência na 

sua função 

Consegue 

rapidamente adaptar-

se às novas 

tecnologias     

Exprime-se 

facilmente através da 

escrita 
    

 

Criar e 

Conceptualizar 

Trabalha bem em 

situações que 

requerem abertura a 

novas ideias e 

experiências 

Está aberto a melhorias e a 

esforçar-se continuamente por 

desenvolver-se 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que as condições para 

adquirir novas experiências e 

aprendizagens são 

disponibilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a 

Procura novas 

formas de adquirir 

conhecimentos 

Está a aberto a melhorias e 

esforçar-se por desenvolver-se 

Consegue resolver 

situações com 

criatividade e 

inovação 

Responde a desafios e 

oportunidades de negócio com 

elevada energia e sentido de 

urgência 

Pensa de forma Gere situações de incerteza e 



Organizar  

e  

Executar 

Consegue planear e 

trabalhar de forma 

sistemática e 

organizada 

Planifica actividades e 

projectos complexos pensando 

a curto, médio e longo prazo 
Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para 

planear actividades e 

projectos com os recursos 

disponíveis é valorizada. 

Optimiza e rentabiliza o 

tempo e os recursos 

disponíveis 

Estabelece controlos 

periódicos e leva a cabo o 

seguimento dos mesmos, 

actuando para evitar desvios 

Segue as regras e os 

procedimentos     

 

Orienta a sua atenção 

para a satisfação do 

cliente e para a oferta 

de serviços ou produtos 

de qualidade de acordo 

com os padrões da 

organização 

Assegura soluções criativas 

para os desafios dos clientes 

utilizando uma abordagem 

vencedora para ambas as 

partes 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o desempenho 

eficaz da função é apoiado 
Orientado para serviços tendo 

sempre em conta o interesse 

do cliente 

Adaptar 

 e  

Lidar 

Adapta-se e responde 

de forma eficaz à 

mudança 

Adapta o seu programa de 

trabalho em função da 

mudança das circunstâncias Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade de 

resposta e de adaptação à 

mudança são consideradas. 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a capacidade para 

lidar com as situações e 

resolvê-las de forma prática 

é apoiada. 

Gere eficazmente a 

pressão e lida bem com 

os contratempos 

Age naturalmente e procura 

soluções práticas 

 

 

aberta e 

estrategicamente 

usa as possibilidades de forma 

positiva 

Organização onde trabalho, 

sinto que a criatividade e a 

inovação são estimuladas. 

Apoia e conduz 

mudanças na 

Organização 

Desafia formas estabelecidas 

de trabalhar e questiona 

práticas anteriores 



Empreender 

e  

Desempenhar 

 

Foca-se no alcance de 

resultados e objectivos 

pessoais no trabalho 

Esforça-se por alcançar bons 

resultados através de métodos 

simples e eficazes 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos 

colaboradores é incentivado. 

Demonstra 

conhecimentos de 

negócio, finanças e 

comércio 

Identifica oportunidades de 

negócio para a 

função/departamento 
  

Procura oportunidades 

de desenvolvimento 

pessoal e progressão de 

carreira 

    

Demonstra conhecimento dos 

assuntos financeiros que 

afectam a 

empresa/departamento   

Consciência de custos 
  

Consciência de indicadores 

chave de performance e os 

impactos relacionados com a 

área de negócio ou unidade 

 

 

 

 

Vontade de melhorar e 

desenvolver conhecimento 

técnico de acordo com a 

função actual e futura 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que as oportunidades 

de desenvolvimento de 

competências são 

proporcionadas. 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que os meios 

adequados para o 

desenvolvimento das 

competências dos 

colaboradores são utilizados. 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o sistema de 

avaliação de desempenho 

utilizado valoriza as 

competências dos 

colaboradores. 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que a valorização do 

potencial dos colaboradores 

é uma prioridade. 



Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que as oportunidades 

de progressão de carreira são 

proporcionadas. 

 

 

Tendo em conta a 

Organização onde trabalho, 

sinto que o esforço dos 

colaboradores é devidamente 

reconhecido. 

Trabalha melhor em situações 

de trabalho estritamente 

relacionado com os resultados 
  

 

 

 


