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PREFÁCIO 
 
NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Setor do Turismo, é um 

projeto de 3 anos, financiado pelo Fundo de Subvenções do EEE e da Noruega para o Emprego 

dos Jovens, que visa apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens no mercado de trabalho no setor do turismo, nos países beneficiários (PB) 

da parceria NESET, através da criação de condições para o emprego e o empreendedorismo nas 

várias formas de turismo, incluindo o turismo alternativo. 

Os países beneficiários da parceria NESET são os seguintes: Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, 

Itália, Portugal e Roménia, ao passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto 

enquanto país especialista no tema. A proposta aprovada do projeto estipula, entre outros, a 

produção de vários módulos de formação de apoio a um curso dirigido a formandos com 

características NEET nos países parceiros. Os Módulos produzidos tratam de vários tipos de 

competências consideradas como estando associadas aos esforços destinados a reforçar as 

competências dos jovens e a melhorar o seu desempenho enquanto trabalhadores no setor do 

turismo. Um destes Grupos de Competências é o das "Competências de Empregabilidade", e os 

outros dois Grupos, ou seja,", “Competências Sociais e de Comunicação" e "Competências de 

Empreendedorismo Relacionadas com o Turismo" fazem parte, também, do conjunto de tópicos 

de formação do projeto NESET. A SARONIS S.A. é o parceiro que coordena todos os 

procedimentos associados à preparação do material de formação destes Grupos de 

Competências. A SARONIS S.A. produziu quatro Módulos de Competências Relacionadas com a 

Empregabilidade, ou seja, Competências de Trabalho em Equipa (1/4), Competências de 

Resolução de Problemas (2/4), Competências de Gestão de Tempo e de Stress (3/4) e Serviço 

ao Cliente (4/4). 

 

A SARONIS gostaria de agradecer o contributo do Professor Joseph Hassid na coordenação da 

Preparação destes Módulos. 

 

SARONIS S.A.  

Março 2020  

 

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 
O presente módulo foi preparado exclusivamente para fins de formação. O seu texto não reivindica 

necessariamente originalidade, uma vez que, para além da contribuição dos próprios autores, se baseia também 

em material de várias outras fontes consideradas relevantes, úteis para efeitos de formação e transferíveis. Este 

facto é devidamente reconhecido no texto de diversas formas. No entanto, os autores aceitam a 

responsabilidade por qualquer falha no registo integral de todos esses casos no texto.
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Empregabilidade / Competências de 

Trabalho em Equipa 
Objetivos de aprendizagem:  

Depois de terminarem este módulo, os participantes deverão ser capazes de: 

1. Definir Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes? 

2. Compreender o seu significado e a forma como nos ajudam. 

3. Perceber o que são competências de trabalho em equipa. 

4. Compreender que o funcionamento de uma equipa depende da aplicação de determinados 

princípios por parte dos seus membros. 

5. Saber quais são estes princípios e ser capaz de reconhecer as consequências de não os 

adoptar. 

 

Secção 1. Competências de Empregabilidade - O que 

são? Porque são importantes?* 
No início, pode considerar Empregabilidade como um conceito bastante vago relacionado com a 

preparação para um primeiro emprego ("tornar-se capaz"). Na verdade, Empregabilidade é uma 

palavra que pode ser usada em diferentes contextos e com diferentes significados.    

Uma definição correta seria: "A empregabilidade é um conjunto de resultados - competências, 

conhecimento e atributos pessoais - que tornam as pessoas mais aptas a obter emprego e de 

serem bem sucedidas nas suas escolhas profissionais. Isto beneficiará a própria pessoa, os 

trabalhadores, a comunidade e a economia". 

Empregabilidade, não se trata apenas de conseguir um emprego! É muito mais 

do que isso. Trata-se de um conjunto, bastante vasto, de competências e de 

atributos que permitirão uma pessoa manter-se competitiva e ter sucesso ao 

longo da sua vida profissional. 
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Obter uma formação adequada e qualificada num determinado assunto ou profissão pode ser 

uma vantagem para a sua carreira futura.  Para começar, poderá candidatar-se a empregos que 

especifiquem que deve ter frequentado (e concluído com êxito) determinado(s) curso(s) de 

formação, podendo a área que estudou ou a nota obtida ser relevante para algumas entidades 

patronais. No entanto, mesmo que tenha um bom conhecimento e um perfil relevante para o 

cargo a que se candidata, é muito provável que esteja a concorrer com outros que possuam as 

mesmas ou qualificações semelhantes. Os empregadores, geralmente, consideram as 

Competências de Empregabilidade, juntamente com as competências técnicas, como atributos 

bastante apreciados nos seus colaboradores. As Competências de Empregabilidade podem 

ajudar os colaboradores a conseguir postos de trabalho, a desempenhar eficazmente um 

trabalho e a obter regalias. As competências de empregabilidade também podem levar ao 

sucesso noutros aspetos da vida. Por outras palavras, as Competências de Empregabilidade são 

úteis porque são transacionáveis; podem ser adaptadas a diferentes situações! 

Assim, é a empregabilidade, a combinação de competências, habilidades, aptidões e 

qualidades que uma pessoa tem, que a fará destacar-se! 

O mundo do trabalho muda muito rapidamente. É provável que a carreira de uma pessoa envolva 

muitas funções e empregadores diferentes e, mesmo que se mantenha no mesmo emprego, é 

provável que a sua essência mude com o tempo. A sua formação e experiência podem torná-lo 

qualificado para se candidatar a um emprego mas, para ter sucesso na maioria das funções, 

necessitará de competências que provavelmente desenvolverá ao longo do tempo. Algumas 

serão específicas para o emprego, mas a grande maioria serão as chamadas "competências 

transversais" que podem ser utilizadas em qualquer emprego ou setor de emprego. Estas 

competências transversais são "competências de empregabilidade": são elas que nos tornam 

empregáveis. 

Do ponto de vista do potencial empregador, regra geral, eles estão dispostos a ensinar as 

competências específicas exigidas para determinado cargo, tais como a forma de operar 

determinada peça de maquinaria, ou a utilizar determinado software que são muito específicos 

nessa função ou empresa. No entanto, preferem que os eventuais trabalhadores já tenham as 

outras "competências transversais" antes de os contratar, porque são muito mais difíceis de 

ensinar. 

 

Para concluir: 

A empregabilidade não é algo que possa ser simplesmente ignorado!  Pensar na sua 

empregabilidade desde uma fase inicial é capaz de aumentar as suas hipóteses de sucesso ao 

longo da sua carreira profissional! 
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A título de esclarecimento, consideramos as chamadas competências de empregabilidade 

utilizadas no estudo realizado a jovens e a empregadores da indústria do turismo, no âmbito do 

projecto NESET, que se revelaram como as principais prioridades: 

Competências de comunicação, que permitem aos trabalhadores interagir com clientes, colegas 

e fornecedores, quer na venda direta dos produtos quer durante o processo de produção.     

Capacidade de resolução de problemas, para responder adequadamente aos desenvolvimentos 

tecnológicos e para definir as técnicas e equipamentos a utilizar num determinado produto da 

empresa.  

Competências de planeamento e de organização, para planear iniciativas e atividades de 

trabalho. 

Aptidões organizacionais, para encontrar equipamentos e materiais adequados e assegurar que 

todo o material e equipamento se encontra em boas condições de funcionamento. 

Capacidades de numeracia, para calcular e estimar as quantidades de material a adquirir pela 

empresa. 

Competências tecnológicas, para utilizar eficientemente os equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários. 

Competências de autogestão, para analisar e refletir sobre o próprio desempenho e estabelecer 

objetivos para melhorar as técnicas de produção e de gestão.     

No quadro seguinte, é definido o significado de um conjunto mais vasto de competências de 

empregabilidade, juntamente com exemplos de como essas competências podem ajudar os 

trabalhadores a realizar tarefas específicas. São destacadas as competências selecionadas no 

desenvolvimento do conjunto de Módulos de Formação. 
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Competências de empregabilidade - O seu significado e a forma como nos 
ajudam 

Tipo de 
Competência de 
Empregabilidade 

 
Significado 

 
Como ajudam? 

 
Competências sociais e 
de comunicação 

A capacidade de explicar o que se 
quer dizer de uma forma clara e 
concisa através de meios escritos e 
orais. Ouvir e relacionar-se com 
outras pessoas, e agir de acordo 
com informações/ instruções chave. 

Participo num grupo de trabalho nomeado pela direção da 
empresa para discutir e fazer recomendações sobre o horário 
de trabalho. As minhas competências comunicacionais e 
interpessoais ajudam-me muito na apresentação e 
fundamentação dos meus pontos de vista sobre o tema 
específico. 

 
 
 
Competências de 
resolução de problemas 

A capacidade de compreender um 
problema, dividindo-o em partes 
mais pequenas e identificando as 
principais questões, implicações e 
soluções. Aplicar os seus 
conhecimentos de várias áreas 
diferentes para resolver uma tarefa. 

Como parte de uma equipa de pessoal técnico, tive de avaliar a 
informação de um mapa e a previsão do tempo para decidir 
qual a melhor via para um determinado ponto de controlo. 

 
Iniciativa e auto-
motivação 

Ter ideias próprias e novas que 
possam ser tornadas realidade. 
Mostrar uma grande motivação 
pessoal/proativade e não esperar 
que lhe digam para fazer as tarefas. 

Num trabalho temporário durante o Verão, o gerente não 
estava por perto para me ver na minha primeira manhã, por 
isso apresentei-me aos outros membros da equipa e ofereci os 
meus serviços até o meu gerente chegar. 

Gestão do Stress e do 
Tempo 

Lidar com o stress que acompanha 
os prazos de entrega e garantir o 
seu cumprimento. 

Num projeto de construção de uma casa, ficámos sem os 
materiais essenciais pouco antes do prazo estabelecido. Todos 
nos sentimos muito estressados e o tempo disponível para 
resolver o problema é muito limitado. 

 
 
Competências 
organizacionais 

Capacidade de planear o trabalho 
para cumprir prazos e metas. 
Acompanhamento da evolução dos 
trabalhos para garantir o 
cumprimento de um prazo. 

Fiz parte de um grupo de colaboradores de uma empresa 
encarregada de organizar a reunião anual dos vendedores de 
todo o país. Esta comissão organizadora teve de elaborar um 
esquema do projeto para que pudéssemos acompanhar o seu 
desenvolvimento. 

Trabalho em equipa Trabalhar bem com outras pessoas 
de diferentes áreas, formações e 
conhecimentos para realizar uma 
tarefa ou atingir um objetivo. 

Faço parte da equipa interdepartamental da minha empresa 
que se reúne todos os meses para discutir várias questões. 
Fazemos, muitas vezes, atividades em equipa. 

Capacidade de 
aprendizagem e de 
adaptação 

Ser entusiasta em relação ao seu 
trabalho e identificar formas de 
aprender com os seus erros, quer 
em benefício próprio quer do seu 
empregador. 

No departamento de engenharia da minha empresa, tivemos 
de fazer com que certas peças se movessem o mais rápido 
possível numa correia transportadora. Eu não conseguia fazer 
a minha andar mais depressa, por isso pedi ajuda para 
melhorar a peça que continha o tabuleiro - andou 
substancialmente mais depressa na tentativa seguinte. 

 
Numeracia 

A capacidade de utilizar dados e 
matemática para apoiar evidências 
ou demonstrar um determinado 
ponto. 

O nosso Diretor de Projetos Externos orientou-nos através de 
uma atividade de construção de uma estrada para ajudar as 
comunidades num país estrangeiro. Calculámos o custo da 
estrada por quilómetro e se não chegasse à cidade seguinte, 
tínhamos de a redesenhar de forma a adequá-la ao orçamento. 

Valorização da 
diversidade e da 
diferença 

Conhecer o valor da diversidade e o 
que esta pode trazer. Compreender 
e estar atento às diferentes 
necessidades dos diferentes 
indivíduos. 

Participar em atividades que envolvam pessoas diferentes de si 
em termos de idade, sexo, nacionalidade, raça, incapacidade, 
etc. 
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Capacidade de 
negociação 

Aceitar os sentimentos dos outros e 
expressar as suas próprias 
exigências de forma clara e não 
emocional, para alcançar um 
resultado vantajoso para ambas as 
partes. 

Tive de apresentar uma nova versão de um equipamento já 
existente, a um painel de clientes, e negociar os novos preços 
mais elevados, argumentando que o custo adicional se deve à 
maior produtividade da nova versão. 

 

Para obter mais informações sobre o que são "competências de empregabilidade" e porque são 

importantes, recomendamos a visualização de uma série de vídeos, interessantes e inspiradores, 

alguns dos quais estão explicitamente relacionados com as competências de empregabilidade 

em geral. O resto é de conteúdo mais geral, tendo a ver com os métodos modernos de ensino, 

de formação e aspetos organizacionais. Recomendamos, particularmente, a visualização dos 4 

primeiros vídeos (a série consiste em mais de 10). Os títulos destes 4 vídeos são: 

 Introdução às Competências de Empregabilidade (3,36 minutos) 

 5 Competências Essenciais de Empregabilidade (3,28 minutos) 

 Vídeo sobre Competências de empregabilidade (5,08 minutos) 

 Demonstração de HabilidadesCompetências de Empregabilidade (6,17 minutos) 

O link para os vídeos é: https://www.youtube.com/watch?v=N0OOB4o7i3k 

_____________________________________________________________________________________ 

*Yorke, M. (2004), Employability in higher education: what it is - what it is not, The Higher 
Education Academy/ESECT/   

https://www.youtube.com/watch?v=N0OOB4o7i3k
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Secção 2. Competências de trabalho em equipa 
2.1. O que são competências de trabalho em equipa?* 
As competências de trabalho em equipa são as qualidades e capacidades que lhe permitem 

trabalhar bem com outros durante negociações, projetos, reuniões ou outras colaborações. Ter 

competência de trabalho em equipa depende da sua capacidade de comunicar bem, ouvir 

ativamente, ser responsável e honesto. Existem muitas outras competências complementares 

que podem ajudá-lo a ser um colega de equipa excecional, que discutiremos mais abaixo. 

2.2. Porque é que as competências de trabalho em equipa são 

importantes? 
É genericamente reconhecido que o bom desempenho de cada organização depende do 

funcionamento eficiente das equipas. Tire um momento para pensar no seu trabalho, estudos, 

passatempos e qualquer outra atividade em que se envolva frequentemente: quantos envolvem 

uma equipa? De quantas equipas faz parte neste momento? As equipas estão em todo o lado na 

nossa sociedade. Ajudar as pessoas a trabalhar melhor em equipa significa que vamos alcançar 

mais! 

TEAM = Together Everybody Achieves More (Todos juntos alcançamos 

mais) 

Uma forma de estimular as equipas é assegurar que os membros da equipa, ativos ou potenciais, 

partilhem valores comuns, no que diz respeito ao seu próprio comportamento e ao 

comportamento que devem ter em relação ao resto da equipa. Desenvolver tais qualidades 

significa, essencialmente, desenvolver "competências de trabalho em equipa". 

Um trabalho de equipa eficaz, no local de trabalho, é da maior importância para o percurso da 

organização rumo ao sucesso. No entanto, é igualmente importante perceber que o 

funcionamento de uma equipa depende, também, da observação de determinados princípios por 

parte de cada membro da equipa ou, por outras palavras, têm de ter as suas "competências de 

trabalho em equipa" suficientemente desenvolvidas! Isto irá permitir que essa pessoa se torne 

um elemento de equipa valioso! 

Veja abaixo alguns desses princípios:  

 Um bom elemento de equipa tem de demonstrar um compromisso genuíno! 

 Os elementos de uma equipa estão verdadeiramente empenhados na sua causa. Bons 

elementos de equipa certificam-se que estão onde se espera que estejam quando 

necessário, mas os melhores elementos de equipa fazem com que a sua presença valha a 

pena e contribuiem o máximo possível. Ambicionam a excelência! 
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 Um bom elemento de equipa deve ser versátil! 

Em vez de se sentarem no banco a ver o desempenho do resto da equipa, os bons 

jogadores de equipa preferem ver o trabalho a ser feito, também, através dos seus 

esforços. São flexíveis às situações que se apresentam e participam e enfrentam os 

desafios sem mostrarem demasiados sinais de stress ou pressão. 

 Não fique na sombra! 

Não é do seu interesse apenas sentar-se calmamente e fazer o seu trabalho. É bom 

envolver-se, desde que, claro, não perturbe o trabalho da equipa fazendo perguntas para 

as quais já deveria saber a resposta. Bons elementos de equipa dirigem-se aos seus 

colegas depois de terem preparado claramente as suas ideias. 

 Seja confiável e responsável! 

Os bons jogadores de equipa devem demonstrar que são fiáveis e responsáveis. 

Completam as tarefas por ordem de prioridade e não, necessariamente, por uma ordem 

que os outros indicam. Em caso de dúvida sobre o que deve ser prioritário, então é melhor 

abordar essa questão com o gestor da equipa. 

 Seja um ouvinte ativo! 

Um bom jogador de equipa considera, com respeito, os pontos de vista e as ideias 

expressas pelos outros. É por isso que diversas equipas têm potencial para serem mais 

eficazes, e tudo depende de uma escuta ativa. A escuta ativa é mais difícil do que se pensa. 

Quando ouvir alguém dizer algo com o qual inicialmente não concorda, não interrompa e 

não deixe que a sua mente prepare quaisquer comentários opostos. Basta ouvir e refletir 

sobre o que estão a dizer e, mais importante ainda, sobre as razões que os levam a 

acreditar nisso. 

 Mantenha a equipa informada! 

Partilhe a sua opinião e ideias sem tentar apresentar um plano para ficar com os créditos. 

A transparência é fundamental para uma equipa, por isso mantenha os membros da sua 

equipa informados.  Planear o seu próprio sucesso é importante, mas se for promovido 

poderá ter muito a ver com a forma como comunica com o resto dos membros da equipa. 

 Esteja pronto a ajudar! 

Mesmo que não esteja nas suas funções, seja generoso com orientações ou dicas que 

possam ajudar os membros da sua equipa. Por exemplo, se um membro da sua equipa 

estiver a ter problemas com uma ferramenta tecnológica que seja fácil para si, ofereça-

se para se sentar com ele e lhe mostrar o que sabe. 

 Apoie e respeite os outros! 

Pode parecer óbvio que não queira afastar alguém da sua equipa, nem rir das ideias dos 

outros, mas fazemos estas coisas de uma forma subtil, o tempo todo, sem nos 

apercebermos disso. É importante ter uma maior consciência de como trata os outros. 

Lembre-se, só vai ser respeitado quando respeitar os outros. Um jogador de equipa ideal 

sabe como se divertir, mas nunca o faz à custa de outra pessoa. 

 Seja um solucionador de problemas! 
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O líder da sua equipa até pode estar a trabalhar na resolução de problemas, mas não há 

qualquer razão para que não lhe possa oferecer as suas próprias soluções. Os seus colegas 

de equipa irão apreciar as suas capacidades, o que o poderá compensar mais tarde 

quando o seu chefe o considerar para uma promoção! 

 Reconheça quando estiver errado! 

Um bom jogador de equipa aceita que está errado quando se torna claro que não está no 

caminho certo. Se acredita seriamente que a sua equipa está a cometer um erro, pode 

encontrar uma forma de dar a volta ao assunto na altura certa, mas ser intransigente não 

é uma qualidade de um bom jogador de equipa. 
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Secção 3. Atividades de grupo que melhoram o trabalho 

em equipa * 
 

Há algumas atividades de grupo que demoram apenas alguns minutos, outras podem demorar 

horas. Espera-se que tais actividades tenham impacto nas competências de comunicação e 

colaboração. Em termos gerais, as atividades de ‘team building’ podem ser divididas em duas 

categorias - atividades no interior e no exterior. 

O objetivo é o mesmo em ambos os casos - melhorar as capacidades de comunicação, confiança 

e colaboração.  

Apresentamos, de seguida, uma série de atividades de ‘Team Building’, provenientes de fontes 

internacionais, que podem ser utilizadas no contexto de sessões de formação de Competências 

de Trabalho em Equipa. 
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ATIVIDADE DE GRUPO 1: Código de Conduta 

Uma atividade simples, mas relevante que reforça o consenso da equipa sobre valores 

partilhados. As equipas listam num quadro branco o que é importante para elas.  

Número de participantes: 10-30 

Duração: 45+ min 

Objetivos: Construir a confiança mútua, estabelecer valores de grupo. 

Como jogar: 

1. Num quadro branco, escreva as palavras "Significativo" e "Agradável". 

Peça a todos que indiquem o que, na sua opinião, tornará este workshop significativo e agradável. 

Em alternativa, peça-lhes que escrevam as suas ideias em post-its. 

Para cada proposta, garanta que todos os participantes tenham o mesmo entendimento 

relativamente à ideia. Caso contrário, altere a ideia até obter o consenso de todos os 

participantes. 

Percorra cada item proposto e pergunte aos participantes como é que eles garantem que a ideia 

seja levada a cabo durante o workshop. Anote as sugestões no quadro branco ou em post-its. 

Todas as ideias unanimemente aceites como sendo "agradáveis" e "significativas" constituem o 

Código de Conduta do grupo. O grupo tem a responsabilidade de defender este Código durante 

o resto do workshop. 

 

Estratégia: 

Para que qualquer atividade de Team Building seja bem sucedida, a equipa tem de ter alguns 

valores e crenças comuns sobre o que torna uma reunião de equipa bem sucedida. O 

estabelecimento destes valores no início do workshop/reunião de equipa pode tornar o resto do 

workshop muito mais suave. 
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ATIVIDADE DE GRUPO 2: O Verso do Guardanapo 
Escreva a solução para um problema no verso de um guardanapo. As equipas terão de trabalhar 

em conjunto e resolver os problemas de forma criativa para que este jogo funcione. 

Número de participantes: 6-24, divididos em equipas de 3-4 pessoas. 

Duração: 45+ minutos 

Objetivo: Promover o pensamento não convencional e o trabalho em equipa. 

Como jogar: 

1. Apresente uma série de problemas. Estes podem estar relacionados com uma empresa, um 

produto imaginário, um problema ambiental, etc. 

2. Divida todos os jogadores em equipas de 2 a 4 pessoas - basicamente o que se verificaria numa 

equipa de co-fundadores. 

3. Dê a cada equipa um guardanapo dobrado e uma caneta. 

4. Peça às equipas que desenhem uma solução para o problema através de um 

diagrama/sketch/gráfico. 

5. Comente as soluções apresentadas e escolha a melhor. 

Estratégia: 

O "verso do guardanapo" é onde muitas vezes surgem ideias de produtos. Este exercício simples 

de trabalho em equipa reproduz esta pequena tela, dando aos participantes algo divertido para 

fazer enquanto promovem o trabalho em equipa e o pensamento "fora da caixa". 
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ATIVIDADE DE GRUPO 3: História de Revista 
Nesta atividade, cada equipa tem de criar uma história imaginária de capa de revista sobre um 

projeto ou negócio de sucesso. Têm de obter as imagens certas, fazer manchetes, formular 

citações, etc. Um grande exercício de criatividade que também pode inspirar a sua equipa a 

pensar "mais alto". 

 

Número de participantes: Qualquer 

Duração: 60-90 minutos 

Objetivo: Visualizar o sucesso futuro, motivar os membros da equipa e encorajá-los a pensar em 

grande. 

Como jogar: 

1. O objetivo deste jogo é simples: fazer com que os jogadores criem uma história de capa de 

revista sobre a sua empresa ou projeto (escolher um dos dois). Os jogadores não têm de escrever 

a história completa; têm apenas de escrever as manchetes e criar imagens, citações e barras 

laterais. 

2. Divida os participantes em equipas de 3-6 jogadores. Dê-lhes marcadores, canetas e qualquer 

outra coisa que precisem para criar uma capa de revista fictícia. 
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3. Crie vários modelos para diferentes elementos da história da revista. Isto deve incluir: (a) capa 

de revista, (b) manchete da capa, (c) citações de líderes e membros da equipa, (d) barras laterais 

sobre os destaques do projeto, e (e) imagens. 

4. Distribua estes modelos a cada equipa. Peça-lhes que criem uma história de revista, 

preenchendo cada modelo, concentrando-se no projeto ou negócio. 

5. Escolha a melhor capa de revista. 

Estratégia: 

Ver o sucesso de um projeto ou negócio seu em destaque numa revista é o ponto alto de 

qualquer organização. Este exercício criativo ajuda os membros da equipa a pensar em grande e 

a visualizar o seu sucesso futuro. Também pode ser uma poderosa ferramenta motivacional. 
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ATIVIDADE DE GRUPO 4: O Tanque dos Tubarões 
As equipas farão a apresentação do seu próprio produto em frente de um "Shark Tank" falso de 

investidores. Este tipo de atividade é muito procurado, uma vez que dá aos membros da equipa 

a oportunidade de trabalharem em conjunto e de serem empreendedores. Como moderador e 

"juiz", poderá jogar como "investidor" e escolher o melhor argumento.    

    

 

Número de participantes: Até 24 pessoas, divididas em equipas de 2-6 participantes 

Duração: 60+ minutos 

Objetivo: Promover o pensamento não convencional, a colaboração, o empreendedorismo e o 

trabalho em equipa.  

Como jogar: 

1. Esta atividade de Team Building é baseada no programa da televisão americana. O objetivo é 

o mesmo: as equipas colocam os seus produtos à frente de um grupo de "Tubarões" 

(normalmente membros seniores de equipa) para conseguirem investimentos. 

2. Divida os participantes em equipas de 2-6 pessoas. Peça-lhes que criem um produto imaginário 

e desenvolvam um plano de venda para ele. Este plano deve ser profissional e incluir: 

 Nome da marca 

 Slogan da marca 

 Plano de negócios 

 Plano de Marketing 

 Dados financeiros (previsão de vendas, dimensão do mercado, margens de lucro, etc.) 
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Se as pessoas tiverem dificuldade em perceber os requisitos do jogo, pode reproduzir os vídeos 

do programa "Tanque dos Tubarões". 

3. Escolha 3-4 pessoas para serem os "Tubarões". Dê-lhes fundos imaginários ("X é o fundador 

do ABC Clothing e o dono de uma grande equipa da NFL"). Pode também dar-lhes uma reserva 

imaginária de dinheiro para investirem nas ideias empreendedoras. 

4. Peça a cada equipa que desenvolva o seu plano e o apresente à frente aos "Tubarões". Encoraje 

os Sharks a fazerem perguntas como se estivessem a avaliar um negócio real e a investir com os 

seus próprios fundos de simulação. Se um plano for promissor, os Tubarões podem "investir" o 

seu dinheiro falso no negócio. 

5. A equipa que conseguir o maior investimento "ganha". 

Estratégia: 

O Tanque dos Tubarões é um dos programas mais populares da televisão norte-americana. Fazer 

com que a sua equipa participe na sua própria versão deste programa pode estimular o 

empreendedorismo e o pensamento criativo. Uma vez que todos os jogadores têm de trabalhar 

em equipa e dividir tarefas para serem bem sucedidos, também irá promover o seu trabalho em 

equipa e a sua colaboração. 
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ATIVIDADE DE GRUPO 5: Verdades e Mentiras 
Um jogo simples para conseguir que as pessoas se abram. As equipas reúnem-se num ambiente 

íntimo. Cada membro da equipa diz três verdades e uma mentira sobre si próprio. Os membros 

da equipa têm de adivinhar a mentira a partir das quatro declarações. 

Número de participantes: 4-10 

Duração: 30 minutos 

Objetivo: Quebrar o gelo e fazer com que as pessoas se envolvam. 

 

Como jogar: 

1. Peça aos jogadores para se sentarem em círculo. 

2. Cada jogador tem de pensar em três verdades e uma mentira sobre si próprio. 

3. Cada jogador levanta-se e no centro do círculo diz quatro afirmações sobre si mesmo (três 

verdades, uma mentira). 

4. O resto do grupo tem de adivinhar qual das afirmações é verdade, qual delas é mentira. 

5. O processo repete-se para todos os jogadores. 

Estratégia: 

Não há nenhum elemento competitivo neste jogo. Em vez disso, foi concebido para que as 

pessoas se abram e se conheçam melhor umas às outras. A oportunidade de mentir permite 

também obter afirmações muito engraçadas dos jogadores, o que melhora ainda mais o estado 

de espírito do grupo. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
*Adaptado de: https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities/Adaptado 

 

https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities/Adaptado
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QUESTIONÁRIOS PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DOS 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO    
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QUESTIONÁRIO PARA A AUTO-AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 
 

Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / TRABALHO em EQUIPA, que a 

formação em que vai participar pretende aprofundar e para a qual definiu Objetivos de 

Aprendizagem específicos, COMO classificaria os seus conhecimentos atuais? 

  
Os meus 

conhecimentos 
são 

praticamente 
inexistentes 

 
 

Sei 
muito 
pouco 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são razoáveis 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são bastante 
adequados 

 
 

Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 1/4: Empregabilidade / Competências de Trabalho em Equipa 

 Objetivo de 

aprendizagem 1 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 2 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 3 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 4 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 5 

     

     

Objetivos de aprendizagem: 
1. Definir Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes? 
2. Compreender o seu significado e a forma como ajudam. 
3. Saber o que são competências de trabalho em equipa. 
4. Perceber que o funcionamento de uma equipa depende da observação de determinados 
princípios por parte dos seus membros. 
5. Saber quais são estes princípios e ser capaz de apreciar as consequências da sua não adoção. 
  



NESET: Módulo de Formação – Competências de Empregabilidade 1/4 – Trabalho em Equipa 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 22 

 

QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO PÓS-

FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 
 

Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / TRABALHO em EQUIPA, que a 

formação em que vai participar pretende aprofundar e para a qual definiu Objetivos de 

Aprendizagem específicos, COMO classifica agora os seus conhecimentos? 

  
Os meus 

conhecimentos 
são 

praticamente 
inexistentes 

 
Sei 
muito 
pouco 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são razoáveis 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são bastante 
adequados 

 
Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 1/4: Empregabilidade / Competências de Trabalho em Equipa 

 Ojetivo de 

aprendizagem  1 

     

 Ojetivo de 

aprendizagem  2 

     

 Ojetivo de 

aprendizagem  3 

     

 Ojetivo de 

aprendizagem  4 

     

 Ojetivo de 

aprendizagem  5 

     

 
Objetivos de aprendizagem: 
1. Definir Competências de Empregabilidade - O que são? Porque são importantes? 
2. Compreender o seu significado e a forma como ajudam. 
3. Saber o que são competências de trabalho em equipa. 
4. Perceber que o funcionamento de uma equipa depende da observação de determinados 
princípios por parte dos seus membros. 
5. Saber quais são estes princípios e ser capaz de apreciar as consequências da sua não adoção. 
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS 

ASSOCIADOS À FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Tendo frequentado sessões de formação destinadas a ajudá-lo a melhorar as suas 

COMPETÊNCIAS DE EMPREGABILIDADE / TRABALHO em EQUIPA, como classifica os vários 

elementos da sua formação? 

 Muito 
pobres 

Pobres Aceitáveis Muito 
satisfatórios 

Excelentes Não 
aplicável 

1 2 3 4 5 6 

Material da formação  

 Folhetos de 

Formação 

distribuídos 

      

 Meios multimédia 

apresentados 

      

 Outros recursos 

sugeridos 

      

Métodos de formação utilizados  

 Formação presencial       

 Atividades de Grupo 

e Discussões 

      

 Plataforma de 

Aprendizagem  

      

Formadores intervenientes  

 Conhecimentos 

sobre o tema 

      

 Nível de preparação       

 Eficácia na 

transmsmissão de 

conhecimentos 

      

     


