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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 
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Empregabilidade / Competências de 

Trabalho em Equipa 
Objetivos de aprendizagem:  

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

1. Definir Competências de Empregabilidade - Quais são? Porque são importantes? 

2. Compreender o seu significado e como ajudam 

3. 3. Apreciar a importância da resolução de problemas na vida quotidiana 

4. Compreender a diferença entre os "antigos" métodos sistemáticos de resolução de 

problemas e os métodos "alternativos". 

5. Ser capaz de aplicar estes últimos em problemas - resolução. 

6. Conhecer os princípios para a resolução de problemas no local de trabalho 

Secção 1. Competências de Empregabilidade - O que 
são? Porque são importantes?* 
No princípio, pode considerar Empregabilidade como um conceito bastante vago de estar 

relacionado com a preparação ("tornar-se capaz") para um primeiro emprego. 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 desempenhos - 

competências, compreensões 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. 

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 
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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 na 

sua carreira profissional! 

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: 
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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. 

Competências de empregabilidade - O seu significado e a forma como ajudam 

Tipo de 
Competência de 
Empregabilidade 

Significado Como ajuda? 

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 produzir recomendações sobre uma 
revisão prevista do 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 

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 
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pessoal/proativade e não esperar 
que lhe digam para fazer as tarefas. 

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 a garantia 
do 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 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 
adaptação 

Ser entusiasta em relação ao seu 
trabalho e identificar formas de 
aprender com os seus erros, 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 forma da 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 actividades que envolvam pessoas diferentes 
de si em termos de idade, sexo, nacionalidade, raça, 
incapacidade, etc. 

Capacidade de 
negociação 

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. 

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 das Competências de Empregabilidade (3,36 minutos) 

 5 Competências Essenciais de Empregabilidade (3,28 minutos) 

 Vídeo de competências de empregabilidade (5,08 minutos) 



NESET: Módulo de Formação – Competências de Empregabilidade 2/4 – Resolução de Problemas 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 8 

 Demonstração de Habilidades 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 em Resolução de 
problemas* 

2.1. A importância da resolução de problemas na vida quotidiana 
Os problemas fazem parte da vida quotidiana! A forma como lida com os desafios da vida, tem 

muito a ver com o seu sucesso e felicidade. Resolver problemas (grandes ou pequenos) 

aumenta a sua auto-estima e faz com que pense em si mesmo como sendo mais bem sucedido 

e realizado! 

A resolução de problemas é uma competência! É algo que se pode melhorar com o tempo! 

Há duas formas de resolver a maioria dos problemas: ou utiliza sistemas existentes, ou 

encontra um outro caminho e pensa mais além. 

2.2. O "velho" método sistemático de resolução de problemas 
Normalmente, chega-se a uma solução rápida que já se conhece, utiliza-se uma estratégia que 

já funcionou no passado ou contratam-se serviços para resolver problemas específicos, e é aqui 

que o ciclo termina! Na maioria dos casos, irá ser capaz de resolver rapidamente o seu 

problema sem grandes dificuldades. Resulta em muitos ambientes, especialmente se houver 

prazos a cumprir. Mas a solução é geralmente comum e já esperada. 

Embora seja aconselhável encontrar e desenvolver um método que funcione para si, continuar 

a procurar mais e novas formas de melhorar é o ideal. Continuar a aperfeiçoar o modo de 

resolução de problemas ou a capacidade de servir melhor os clientes ou compradores é 

necessário para os fidelizar. Quanto mais eficientemente se resolvem problemas, maior é o 

valor que se cria. 

2.3. A metodologia alternativa exige mais esforço! 
Este processo exigiu um novo método. Descobre-se um novo caminho. É necessário dar a si 

próprio tempo para refletir sobre o problema e encontrar uma nova e inovadora solução. Este 

processo torna-o mais perspicaz, curioso e, o mais importante, dá-lhe uma compreensão mais 

profunda do problema. Se tiver tempo para isto, é muito mais recompensador. 

Trate os problemas com a abordagem "Podia"!  “A criatividade implica quebrar padrões 

estabelecidos para olhar para as situações de uma forma diferente", diz Edward de Bono. Em 

muitas situações, quando as pessoas se deparam com um problema, tendem a pensar no que 

deviam fazer, em vez de perguntarem o que podiam fazer. ‘Podiam’ leva-o a pensar mais além 

e gerar soluções mais criativas. Pelo contrário, ‘deviam’ limita o processo de pensamento a 

uma resposta, àquela que parece mais óbvia. 
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Se conseguir resistir à pressão do tempo e der a si próprio um momento para refletir, terá 

soluções ainda melhores. 

"E se...?" e "Que tal...?" são perguntas que abrem possibilidades de encontrar melhores 

soluções.  

 Não assuma nada! 

 Não deixe, também, de questionar! 

A tarefa principal é questionar os pressupostos básicos para perceber as circunstâncias. A ideia 

é desmontar tudo e pensar para além do conceito existente. Este processo abre a mente para 

novas formas de descobrir melhores soluções. 

Sugestões sobre como fazer isto são as seguintes: 

 Para uma solução melhor, não apresse o processo de pensar! 

 Concentrar-se mais não vai forçar aquele "momento eureka" que precisa. 

 A melhor opção pode ser afastar-se dos problemas e fazer algo que não esteja 

relacionado com o projeto. 

 Dê ao cérebro o tempo necessário para processar o problema. 

 Dê ao cérebro a oportunidade de reorganizar o problema e encontrar uma solução 

melhor.    

 Verificou-se que ideias surpreendentes ou respostas a problemas e obstáculos 

chegam, normalmente, quando não se está constantemente a tentar chegar a uma 

solução. As pessoas chegam a uma solução quando estão ocupadas a fazer algo que não 

está relacionado com o problema que estão a tentar resolver. 

Vale a pena "dormir sobre o assunto"! O cérebro pensa melhor quando se está a dormir, 

permitindo-lhe fazer novas associações entre ideias não relacionadas. 

Trabalhe de forma inversa! Quando pensamos num processo, muitas vezes estamos fixados em 

seguir uma lógica que já está presente na nossa mente. Desta forma, perdemos oportunidades 

de ter perceções que resultam de seguir uma maneira alternativa, como por exemplo, trabalhar 

de forma inversa. Começar conscientemente a partir do final do processo e, a partir daí, 

desenvolvê-lo passo a passo. A "engenharia inversa" muda tudo. Permite reparar nos 

parâmetros que o seu cérebro normalmente ignora. Começa-se a ver coisas que não se viam 

antes. Trabalhar de forma inversa funciona quando o resultado final é claro, mas a parte inicial 

de um problema é desconhecida. 

"Engenharia inversa é um processo em que um produto ou sistema é analisado para ver como 

funciona, de modo a que uma versão semelhante do produto ou sistema possa ser produzida a 

um preço mais baixo". (Collins Dictionary) 



NESET: Módulo de Formação – Competências de Empregabilidade 2/4 – Resolução de Problemas 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 11 

 

 

Em qualquer situação que exija as melhores soluções, explorar as suas opções, 

questionar os pressupostos básicos, utilizar sistemas mais eficazes, construir 

novas abordagens, repensar os limites habituais, é dar ao cérebro a 

oportunidade de pensar melhor e trabalhar de forma inversa para detetar 

tendências que normalmente ignora. 

 

2.4 A Importância de Desenvolver Competências de Resolução de 

Problemas no Local de Trabalho 
De acordo com um relatório do Payscale.com de 2016, as competências de resolução de 

problemas são as competências específicas que geralmente os recém-licenciados menos 

dominam. O sucesso de uma empresa ou equipa depende muito da vontade dos gestores em 

ajudar os colaboradores a melhorar as suas capacidades de resolução de problemas. As 

atividades de Team Building que abordam áreas específicas como a comunicação, a 

colaboração, a adaptabilidade ou o reforço das técnicas de tomada de decisão, ajudam a 

melhorar estas competências. 

Todos os processos de resolução de problemas começam com a identificação do problema. Em 

seguida, a equipa deve avaliar as potenciais linhas de ação e escolher a melhor forma de 

resolver o problema. Isto requer uma compreensão profunda da sua equipa e dos seus 

principais pontos fortes. Um exercício ou um jogo de resolução de problemas, ajuda a 

identificar esses pontos fortes e desenvolve competências e estratégias de resolução de 

problemas, enquanto se diverte com a equipa! No gráfico seguinte, podemos ver um processo 

comum de resolução de problemas. 

 .    
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 Um Processo de Resolução de Problemas 

 

 

 

Adaptado de www.indstate.edu  

  

2. Analisar o
problema:

“Porque acontece?”

3. Decidir o que 
fazer: 

“O que podemos fazer 
para contrariar?”

4. Elaborar um 
plano eficaz:

“O quê? Quando? 
Quem? Como?”

5. Implementar o 
Plano com 
fidelidade:

"Está a fazer o que disse 
que ia fazer? Como é que 

sabe?"

6. Avaliar o processo:

“O plano funcionou?" O que 
precisa de acontecer a seguir?

1. Definir o problema:

“Há um problema?"

“Qual é?”

“Qual a gravidade?"

http://www.indstate.edu/blumberg/presm/usingdata.htm
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 Resolução de Problemas - Os Dez Princípios Mais 

Importantes 
As organizações deparam-se com os mesmos problemas ano após ano, desperdiçando tempo e 

dinheiro. A razão pela qual não conseguiram resolver os problemas é a falta de um processo. Usando 

princípios simples, é possível resolver os problemas de forma rápida e eficaz. Saiba como: 

1. Priorizar problemas. Trate primeiro as questões-chave. O economista italiano, do século XIX, Alfredo 

Pareto ensinou-nos a diferenciar entre os poucos problemas críticos e os muito insignificantes (mais 

tarde conhecida como a regra 80/20). 

2. Focar-se nos problemas sobre os quais se tem controlo. Os problemas podem ser classificados em 

problemas sobre os quais se tem controlo total, algum controlo ou nenhum controlo. 

3. Arrumar, primeiro, o próprio terreno. Não procure problemas noutras áreas antes de resolver os 

seus! Os seus próprios problemas, normalmente, são resolvidos rapidamente. Depois, passe para os 

problemas que requerem a cooperação do chefe ou das pessoas de outro departamento. Não fique 

frustrado com problemas sobre os quais não tem qualquer controlo. Esqueça-os. Se eles realmente o 

incomodam, apresente-os à direção e depois volte a resolver os seus próprios problemas. 

4. Seguir uma metodologia de passo a passo. A resolução de problemas é mais eficaz quando se segue 

uma sequência de várias etapas.  Sem essa abordagem, as pessoas começam frequentemente com 

soluções.  Não tire conclusões precipitadas nem tente resolver os problemas antes de estes estarem 

definidos ou encontradas as suas verdadeiras causas. Só estará a desperdiçar tempo e dinheiro, uma vez 

que a solução pode não resolver a questão principal. 

5. Confiar nos dados sempre que possível. Os factos são sempre mais convincentes do que as opiniões. 

A menos que o problema seja pequeno ou insignificante, devem ser recolhidas estatísticas para dar 

resposta às seguintes questões: Quem está a causar o problema? O que é que está a causar o problema? 

Quando é que isso acontece? Onde é que ele ocorre? Porque é que acontece? Como é que acontece? 

6. Dividir o problema de modo a poder lidar com um ponto de cada vez. Os problemas que têm a ver 

com qualidade, comunicação e produtividade podem ser enormes e podem dificultar a sua resolução. 

Para reduzir o seu impacto, lide com estes problemas da mesma forma que comeria um elefante: dê 

uma dentada de cada vez! 

7. Utilizar uma abordagem de equipa sempre que necessário. Lembre-se, várias mãos tornam o 

trabalho mais fácil. Quanto maior for o envolvimento e a contribuição de outros, maior será o empenho 

na implementação da solução. 

8. Envolver as pessoas que fazem parte do processo. Todas as organizações têm pessoas motivadas e 

dispostas a resolver problemas, que trazem uma variedade de recursos para a resolução de problemas 
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em equipa. Aproveite-os. Não tente fazer tudo sozinho; só se tornará uma fonte de problemas. Algumas 

pessoas são: boas nos promenores e podem recolher dados com precisão; criativas e podem encontrar 

novas formas inovadoras de fazer as coisas; boas no processo de grupo e capazes de desenvolver o 

espírito de equipa e resolver conflitos. 

9. Não ficar preso a um velho paradigma. Há muita sabedoria popular sobre como as coisas devem ser 

feitas. Esqueça isso! Procure soluções novas e inovadoras. Tenha Ideias (Ver Resolução de Problemas: 

Criatividade). Tenha muitas ideias, mesmo as malucas. Desenvolva algumas, combine outras. Depois, 

decida sobre as melhores. Quanto menos convencional for a ideia, mais inclinado poderá estar a 

experimentá-la. Depois de um teste bem sucedido, implemente-a em todo o lado. 

10. Obter uma nova perspetiva dos problemas antigos.  Peça a opinião aos novos funcionários. Como 

estes não estão presos aos paradigmas já existentes, provavelmente têm novas ideias para resolver 

problemas antigos. 

_____________________________________________________________________________________

*Adaptado de: 

https://www.google.com/search?q=PROBLEMS+SOLVING+VIDEOS&oq=Problems+&aqs=chrome.0.69i59j

69i57j0l5j69i60.5747j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=General+principles+of+problems+solving&oq=General+principles+of

+problems+solving&aqs=chrome..69i57j0.39622j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=PROBLEMS+SOLVING+VIDEOS&oq=Problems+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l5j69i60.5747j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=PROBLEMS+SOLVING+VIDEOS&oq=Problems+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l5j69i60.5747j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=General+principles+of+problems+solving&oq=General+principles+of+problems+solving&aqs=chrome..69i57j0.39622j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=General+principles+of+problems+solving&oq=General+principles+of+problems+solving&aqs=chrome..69i57j0.39622j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Secção 3. Jogos de Resolução de problemas/ Atividades de 
Grupo - Observações introdutórias* 

Algumas pessoas veem os problemas como obstáculos, outras veem-nos como oportunidades! 

As atividades de resolução de problemas são uma óptima forma de conhecer a maneira como 

os membros da sua equipa trabalham, tanto individualmente como em equipa. 

Os jogos de resolução de problemas não são para qualquer equipa. Os participantes devem ter 

uma mente aberta e aceitar todas as ideias e soluções. Devem, também, ter uma mente ágil e 

estar abertos a diferentes estruturas, planos e processos. Os problemas, normalmente, surgem 

quando menos esperamos, por isso a melhor maneira para se preparar é ser ágil e flexível. 

Outro aspeto a ter em atenção quando se trata de jogos e atividades de resolução de 

problemas: Não há vencedores nem vencidos. Claro que alguns jogos podem terminar com um 

único vencedor, mas o verdadeiro objetivo destes exercícios é aprender a trabalhar em 

conjunto, como uma equipa, para desenvolver uma forma ágil de pensar. A equipa vencedora 

em cada jogo deve partilhar as suas estratégias e o processo de pensamento no final do 

exercício, para ajudar todos a aprender. 

Apresentamos uma lista de exemplos de atividades de resolução de problemas, para tentar 

com a sua equipa. Estas atividades, de resolução de problemas em equipa, irão aumentar a 

eficiência da sua equipa.  
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3.1. O Barco que encolhe 
Ajuda com: Adaptabilidade 

Porquê a adaptabilidade: A adaptabilidade é importante para a resolução de problemas. Esta 

capacidade específica está altamente associada à diversidade cognitiva, o que ajuda as equipas 

a resolver problemas mais rapidamente, de acordo com a Harvard Business Review. A inovação 

e a perturbação estão a acontecer mais rapidamente do que nunca. As pessoas, equipas e 

organizações que conseguem adaptar-se sairão a ganhar. 

O Que Precisa: 

Uma corda ou um fio 

Instruções: 

1. Usando a corda, faça uma forma no chão em que haja espaço para todos. 

2. Reduza lentamente o espaço ao longo de um período de 10-15 minutos. 

3. Trabalhe em equipa para descobrir como conseguir manter todos dentro dos limites. 
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3.2. A Torre de Esparguete e Marshmallow 
Ajuda com: Colaboração 

Por que razão a colaboração é importante para a resolução de problemas: Coletivamente, 

podemos ser mais perspicazes e mais inteligentes do que somos individualmente. Podemos 

resolver problemas melhor em equipa do que sozinhos, o que significa que o desenvolvimento 

das competências de colaboração da sua equipa, conduzirá a melhores resultados na resolução 

de problemas. 

O que vai precisar (por equipa): 

20 palitos de esparguete não cozido 

1 rolo de fita adesiva 

1 metro de fio 

1 marshmallow 

 

 

Instruções: 

O objetivo deste exercício é ver qual das equipas consegue construir a torre mais alta, com os 

materiais fornecidos, e que esta fique de pé durante o período de tempo estipulado. 

2. Para tornar este exercício mais desafiante, tente adicionar um marshmallow ao topo da 

torre. Este exercício ajuda as equipas a pensar, ao mesmo tempo que criam companheirismo e 

espírito de liderança. 
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3.3. Queda de Ovos 
Ajuda com: Colaboração, Tomada de Decisões 

Por que razão a tomada de decisões é importante para a resolução de problemas: Tomar 

decisões não é fácil, mas a indecisão leva a um impasse na equipa, à estagnação e a problemas 

por resolver. As atividades de tomada de decisão ajudam a equipa a fazer escolhas rápidas e 

eficazes. Treine o poder de decisão da sua equipa e tornar-se-ão mais aptos a resolver 

problemas. 

O Que Vai Precisar: 

Uma caixa de ovos 

Materiais de construção básicos, tais como jornais, palhinhas, fita adesiva, película aderente, 

balões, elásticos, paus de gelado, pano de cozinha 

Um parque de estacionamento ou qualquer lugar que se não se importe que fique sujo! 

 

https://pixabay.com/photos/egg-eggs-egg-basket-food-4769454/ 

Instruções: 

1. Cada equipa recebe um ovo e deve selecionar os materiais de construção. 

2. Dê a todos 20-30 minutos para construir um transportador para o ovo e que o proteja de se 

partir. 

3. Deixe cair todos os porta-ovos de um parapeito (ou seja, de uma varanda) e veja de quem é o 

suporte que não deixa que o ovo se parta. 

4. Se vários ovos sobreviverem, continue a aumentar a altura da queda até restar apenas um 

ovo. 
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3.4. Retido no Escritório 
 

Ajuda com: Comunicação, Tomada de Decisões 

Por que razão a comunicação é importante para a resolução de problemas: Hoje em dia, há 

mais funcionários a trabalhar à distância do que nunca. As boas capacidades de comunicação 

são fundamentais para a resolução de problemas, em equipas cada vez mais virtuais. Trabalhar 

nas capacidades de comunicação, enquanto a sua equipa está reunida, vai ajudar a resolver 

mais facilmente os problemas quando estão separados. 

O Que Vai Precisar:  

Um escritório 

  

Instruções: 

Cenário: A sua equipa ficou retida no escritório. As portas estão trancadas, e derrubá-las ou 

partir as janelas não é uma opção. Dê à sua equipa 30 minutos para decidir sobre os 10 objetos 

do escritório, que precisam para sobreviver, e classificá-los por ordem de importância. O 

objetivo do jogo é que todos concordem sobre os 10 itens e sobre a sua classificação em 30 

minutos. 
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3.5. Construir uma estrutura aleatória em Lego 
 

Ajuda com: Comunicação 

O Que Vai Precisar: 

Legos 

 

Instruções: 

1. Divida os participantes em pequenos grupos de duas ou três pessoas. 

2. Selecione um supervisor, que não esteja em nenhuma equipa, para construir em 10 minutos 

uma estrutura aleatória utilizando blocos de construção Lego. 

3. As outras equipas devem replicar exatamente a estrutura (incluindo tamanho e cor) em 15 

minutos. No entanto, apenas um membro de cada grupo pode olhar para a estrutura original. 

Eles devem descobrir como transmitir o tamanho, a cor e a forma da estrutura original à sua 

equipa. 

4. Se isto for demasiado fácil, acrescente uma regra segundo a qual o membro que consegue 

ver a estrutura original não pode tocar na nova estrutura. 
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3.6. Queimaduras pelo gelo 

Ajuda com: Tomada de Decisões, Adaptabilidade 

O Que Vai Precisar: 

Uma venda 

1 caixa com materiais de construção (tais como cartão, palitos de dentes, elásticos e post-its) para cada 

equipa 

Um ventoinha elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções:  

Imagine isto: Os seus empregados são exploradores no Ártico aventurando-se por uma trilha 

gelada! Separe-os em equipas de 4-5 e peça-lhes que selecionem um líder para orientar a sua 

exploração. Cada equipa deve construir um abrigo a partir dos materiais fornecidos antes que a 

tempestade chegue no espaço de 30 minutos. No entanto, ambas as mãos do líder da equipa 

têm queimaduras de gelo, pelo que não podem ajudar fisicamente a construir o abrigo, e o 

resto da equipa tem cegueira de neve e não consegue ver. Quando os 30 minutos acabarem, 

ligue o ventilador e veja qual o abrigo que pode resistir aos ventos fortes da tempestade. 
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3.7. Campo de Minas 
 

Ajuda com: Comunicação 

O Que Vai Precisar: 

Uma sala ou um corredor vazio 

Vendas 

Uma coleção de artigos de escritório 

 

Instruções: 

1. Coloque os artigos (caixas, cadeiras, garrafas de água, sacos, etc.) à volta da sala de maneira 

a que não haja um caminho livre de uma ponta à outra. 

2. Divida a sua equipa em pares e coloque a venda num jogador da equipa. 

3. O outro jogador deve orientar verbalmente a pessoa vendada de uma ponta à outra da sala, 

de forma a que consiga evitar as "minas". 

4. O jogador que não está vendado não pode tocar no outro. 

5. Se pretende tornar a atividade mais desafiante, faça com que todos os pares se desloquem 

simultaneamente, pelo que as equipas devem encontrar formas para comunicarem de maneira 

estratégica. 

* Adaptado de: https://www.wrike.com/blog/top-15-problem-solving-activities-team-master/ 

 

 

https://www.wrike.com/blog/top-15-problem-solving-activities-team-master/
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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 / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, 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 2/4: Empregabilidade / Competências de Resolução de Problemas 

 Objetivo de 

aprendizagem 1 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 2 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 3 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 4 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 5 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 6 

     

   

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. Reconhecer a importância da resolução de problemas na vida quotidiana 
4. Compreender a diferença entre os "antigos" métodos sistemáticos de resolução de 

problemas e os métodos "alternativos". 
5. Ser capaz de aplicar este último ponto na resolução de problemas. 
6. Conhecer os princípios para a resolução de problemas no local de trabalho.  
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QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO PÓS-
FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 
Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, 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 

conhecimen
tos são 

razoáveis 

 
Considero que 

os meus 
conhecimento
s são bastante 

adequados 

 
Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MODULE 2/4: EMPREGABILIDADE / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 Objetivo de 

aprendizagem 1 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 2 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 3 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 4 

     

 Objetivo de 

aprendizagem 5 

     

 Objetvo de 
aprendizagem 6 

     

     

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. a importância da resolução de problemas na vida quotidiana 
4. Compreender a diferença entre os "antigos" métodos sistemáticos de resolução de 
problemas e os métodos "alternativos". 
5. Ser capaz de aplicar este último ponto na resolução de problemas. 
6. Conhecer os princípios para a resolução de problemas no local de trabalho. 
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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 / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, 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 

      

     


