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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 

Gestão do Tempo e do Stress   

Objetivos de Aprendizagem:  

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

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

2. Compreender o significado de Competências de Empregabilidade e como podem ajudar. 

3. Compreender o significado de Gestão do Tempo e porque é importante.   

4. O que são as Competências de Gestão do Tempo? 

5. Saiba como essas competências podem ser melhoradas. 

6. O que é o Stress, como se pode evitá-lo e como pode ser controlado. 

   

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. 

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 
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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: 



 
NESET: Módulo de Formação – Competências de Empregabilidade 3/4 – Competências de Gestão de TEMPO & STRESS  

 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 5 

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 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. 

Num trabalho temporário durante o Verão, o gerente 
não estava por perto para me ver na minha primeira 
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Mostrar uma grande motivação 
pessoal/proativade e não esperar 
que lhe digam para fazer as 
tarefas. 

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. 

 
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) 
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 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 videos 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 Gestão do Tempo* 
Gerir bem o seu tempo pode ajudar a melhorar a sua carreira profissional. Organizar cada dia, 

vai ajudar a realizar o trabalho a tempo, a permanecer empenhado durante reuniões 

importantes e a dar espaço para ser criativo e proativo nas tarefas. Ter fortes competências de 

gestão do tempo pode, em última instância, levar ao cumprimento de objetivos chave e ao 

progresso na sua função. 

 

Neste módulo vamos discutir o significado da gestão do tempo, porque é importante ter esta 

competência, como a pode melhorar e como mostrar as suas competências durante a procura 

de emprego. 
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2.1 O que são competências de gestão do tempo? 
Competências de gestão do tempo inclui uma variedade de competências que vão ajudar, quem as 

aplicar, a gerir bem o próprio tempo. Algumas das competências mais importantes de gestão do 

tempo são: 

 Organização. Manter-se organizado pode ajudá-lo a manter uma imagem clara do que é 

preciso cumprir e quando deve ser feito. Estar bem organizado pode significar manter 

um calendário atualizado, ser capaz de encontrar facilmente certos documentos, ter um 

ambiente arrumado e tomar notas detalhadas e cuidadosas. 

 Prioritização. Avaliar as suas responsabilidades de prioridade é fundamental para se ser 

um bom gestor de tempo. Há muitas formas de estabelecer prioridades para o que se 

precisa de fazer. Pode decidir começar por completar itens simples e rápidos, seguindo-

se os mais longos e que mais requerem de si. Alternativamente, poderá priorizar as 

tarefas começando com a mais urgente ou uma combinação de ambas. 

 Definir os objetivos. Definir os objetivos é o primeiro passo para se tornar num bom 

gestor de tempo. Irá permitir compreender claramente o objetivo final e o que é preciso, 

exatamente, prioritizar para o atingir. Estabelecer objetivos, tanto a curto como a longo 

prazo, pode levar ao sucesso na sua carreira. 
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 Comunicação. O desenvolvimento de boas competências de comunicação pode permitir 

tornar os planos e objetivos claros para as pessoas com quem trabalha. Também lhe 

pode permite delegar funções, o que lhe permite concentrar-se na conclusão das suas 

tarefas, as mais importantes e relevantes, que vão de encontro aos seus objetivos. 

 Planeamento. Uma parte fundamental da gestão do tempo é o planeamento. Ser eficaz 

no planeamento do seu dia, das suas reuniões e da forma como vai realizar as tarefas vai 

ajudá-lo a cumprir o seu horário. 

 Delegar. Ser um bom gestor de tempo significa apenas completar o trabalho que o 

ajudará a si e à sua empresa a atingir os objetivos. Embora esta capacidade seja mais 

frequentemente mostrada por gestores, também pode praticar o delegar tarefas se 

estiver a gerir um projeto. Embora muitas vezes possa ser difícil dizer "não", quando 

alguém lhe pede para fazer algo no trabalho, é importante fazer para que consiga gerir 

bem o seu tempo e cumprir os seus objetivos. 

 Gestão do stress. Ao praticar uma boa gestão do tempo, deve também estar atento à 

sua saúde mental. Lidar com o stress de uma forma positiva pode ajudá-lo a manter-se 

motivado e a ter um bom desempenho. Pode fazer isso e incluir pequenas pausas ao 

longo do dia, ou recompensando-se de pequenas maneiras ao realizar determinadas 

tarefas. Pode encontrar mais informação sobre Competências de Gestão do Stress nas 

secções seguintes deste Módulo. 

Ter tempo necessário para desenvolver cada uma destas competências irá ajudar a organizar o 

trabalho diário, quer esteja empregado, à procura de um emprego ou a tentar desenvolver uma 

nova competência. 

2.2 Por que é que as competências de gestão de tempo são 

importantes? 
As competências de gestão do tempo são importantes porque o ajuda a estruturar o seu 

trabalho de uma forma que lhe irá permitir atingir os objetivos. Por exemplo, se o seu objetivo é 

conseguir um emprego, precisará de tempo para atualizar o seu currículo, procurar vagas, 

candidatar-se, pesquisar empresas e preparar-se para entrevistas. Reservar algum tempo por dia 

irá ajudá-lo a completar os passos necessários para conseguir um emprego. 

Em contrapartida, se já tem um emprego, é provável que tenha várias responsabilidades no 

sentido de ajudar a empresa a atingir determinados objetivos. A atualização do seu calendário, 

reuniões e tarefas é necessária para ter sucesso na sua função. 

Esteja sempre presente, concentrado nos resultados, tendo por base, boas competências de 

gestão do tempo. Por exemplo, se estiver numa reunião e tiver de trabalhar num outro projeto 
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cujo prazo se esqueceu, enquanto as pessoas estão a falar, pode perder informações 

importantes que o podem ajudar depois no seu desempenho. 

Gerir bem o seu tempo também lhe pode permitir ter tempo para ser criativo e proativo com os 

seus objetivos. Quando reserva tempo para completar as suas tarefas, poderá também 

conseguir pensar mais longe quer para si quer para a sua empresa. 

 

 

2.3 Como melhorar as competências de gestão do tempo 
Trabalhar nas suas competências de gestão do tempo pode ajudá-lo a ser um melhor 

colaborador e um forte candidato a ter novas oportunidades. Aqui estão algumas formas de 

melhorar as suas competências de gestão do tempo: 

1. Estabeleça objetivos a curto e a longo prazo. Praticar, regularmente, o 

estabelecimento de objetivos pode ajudá-lo a compreender claramente o que 

precisa de fazer para alcançar determinados resultados. Para atingir maiores 

objetivos e de longo prazo, deve estabelecer etapas mais pequenas ao longo do 

caminho. Por exemplo, se tiver como objetivo ser promvido no prazo de seis 

meses, poderá ter de estabelecer alguns objetivos para melhorar determinadas 

competências. Os seus objetivos devem ser específicos, mensuráveis, realizáveis, 

relevantes e eficazes no tempo.  

2. Faça a Gestão da sua agenda. Reservar tempo para completar as tarefas mais 

importantes da sua lista é importante para gerir o seu tempo. Pode considerar 

bloquear regularmente determinados intervalos de tempo no seu calendário, por 
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exemplo fazer menos intervalos, para que tenha tempo garantido na sua agenda. 

Deve, também, considerar se a participação em determinadas reuniões é ou não 

benéfica. Se acha que não vai acrescentar valor ou contribuir de alguma forma, 

deve saber capaz de recusar certas reuniões. Se o fizer, faça-o com discrição e 

seja educado - pode fazê-lo através de envio de um e-mail ao anfitrião da 

reunião, informando-o das razões da sua decisão. 

3. Estabeleça prioridades nas suas tarefas. A definição de prioridade pode ser difícil, 

mas torna-se mais fácil com a sua prática. Poderá praticar a priorização fazendo 

listas de tarefas. Escrever ou digitar tudo o que precisa de ser feito pode ajudá-lo 

a priorizar fisicamente as tarefas mais urgentes ou mais fáceis de terminar em 

primeiro lugar. Se precisar de ajuda, pode considerar pedir ao seu supervisor ou a 

um colega que o saiba fazer. Compreender os prazos e a forma como a tarefa 

pode afetar os outros e os objetivos do negócio pode ajudá-lo a fazer certas 

coisas antes de outras. 

Melhorar as competências de gestão do tempo pode ajudá-lo a ser um melhor trabalhador e a 

ter a capacidade de se concentrar plenamente no seu dia-a-dia. Pode ser um melhor gestor de 

tempo sendo organizado, estabelecendo objetivos e prioridades na sua lista de tarefas. 

Para obter mais informações sobre os fundamentos da Gestão do Tempo, poderá ser útil 

observar uma série de Apresentações TEDx feitas por especialistas na matéria, para refletir e 

depois discutir com colegas seus. Os links abaixo permitir-lhe-ão o acesso aos vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=O2NNIiDGOoQ 

 https://www.calendar.com/blog/ted-talks-on-time-management/ 

 

*Adaptado de: 

https://www.google.com/search?q=time+management+skills&oq=time+management&aqs=chr

ome.2.69i57j0l6j69i61.8235j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.youtube.com/watch?v=O2NNIiDGOoQ
https://www.calendar.com/blog/ted-talks-on-time-management/
https://www.google.com/search?q=time+management+skills&oq=time+management&aqs=chrome.2.69i57j0l6j69i61.8235j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=time+management+skills&oq=time+management&aqs=chrome.2.69i57j0l6j69i61.8235j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Secção 3. Capacidade de Gestão do Stress* 

3.1. Introdução ao Stress 
É geralmente aceitável que um pouco de stress o pode ajudar a trabalhar de forma eficaz. 

Acrescenta um sentido de urgência ao que quer que esteja a fazer, e ajuda a ter motivação. 

No entanto, quando a maioria das pessoas fala de stress, querem dizer "demasiado stress". 

O stress é geralmente uma resposta a um nível de pressão inadequado: pode, por exemplo, ser 

desencadeado por não ter suficiente trabalho para fazer ou, pelo contrário, por ter demasiado 

para fazer. 

O stress desencadeia várias respostas hormonais dentro do corpo, incluindo a sua ‘fuga/luta’ ou 

resposta derivada da adrenalina. Isto é bom se for preciso fugir rapidamente de um lobo, por 

exemplo, mas não é tão bom se precisar de ter um encontro calmo e produtivo com o seu 

chefe. Também, tem um efeito sobre como reagimos às outras pessoas e, portanto, sobre as 

nossas relações interpessoais. 

É importante aprender a reconhecer os fatores que lhe causam stress e encontrar formas 

eficientes de lidar com este, para evitar que afete negativamente a sua vida ou mesmo que o 

faça sentir-se mal! 

A secção das Competências 'Stress e Gestão do Stress' que precisa de desenvolver, está dividida 

em quatro subsecções que o ajudarão a compreender melhor o stress e a sua relação consigo e 

com os outros. 

3.2. O que é o Stress?  
O stress pode ser descrito como sendo a ansiedade causada pelas exigências impostas à nossa 

energia física ou mental. O stress afeta, muitas vezes, o comportamento de uma pessoa que, 

por sua vez, pode afetar quem esteja à sua volta, quer sejam familiares, amigos ou colegas. 

Pessoas diferentes têm motivos diferentes causadores de stress e podem, também, lidar com 

diferentes níveis de pressão antes de se tornarem stressadas.  

Por exemplo, algumas pessoas acham muito stressante estar entre um grande número de 

pessoas e tentam evitar multidões. Outros adoram a ideia de um festival de música, estando 

próximas de milhares de pessoas, durante alguns dias. Algumas pessoas acham o trabalho 

demasiado stressante, enquanto outras diriam que é stressante não ter o suficiente para fazer. 

Portanto, é importante lembrar que o stress é pessoal e não devemos julgar os outros pelos 

nossos padrões de stress. 



 
NESET: Módulo de Formação – Competências de Empregabilidade 3/4 – Competências de Gestão de TEMPO & STRESS  

 

 

SARONIS S.A. março 2020 

 

Page | 14 

Leia mais em: https://www.skillsyouneed.com/ps/stress.html. Este material irá ajudá-lo a 

compreender como o stress pode surgir, e como reconhecer os seus sinais e sintomas. Sugere, 

também, alguns acontecimentos que podem revelar-se particularmente stressantes, incluindo a 

morte de um amigo ou parceiro próximo, divórcio, casamento e perda de emprego. 

______________________________________________________________________________ 

*Adaptado de: https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-

a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+managem

ent&oq=+Stress+&gs_l=psy-

ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-

wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU 

 

3.3. Assumir o controlo: Evitar e gerir o stress* 
Uma das questões mais stressantes é a sensação de que "se está a perder o controlo"! 

É importante assumir o controlo dos seus níveis de stress e pôr em prática um sistema eficaz 

para os gerir. 

Veja abaixo algumas dicas sobre como pode gerir o stress. Discuta-as com os seus colegas, veja 

como as várias causas de stress estão presentes e reflita sobre a melhor forma de adotar as 

dicas aqui fornecidas. 

 Evite Cafeína, Álcool e Nicotina. Evite, ou pelo menos reduza, o consumo de nicotina e 

de quaisquer bebidas que contenham cafeína e álcool. A cafeína e a nicotina são 

estimulantes e por isso aumentam o seu nível de stress em vez de o reduzirem. O álcool 

é um depressivo, quando tomado em grandes quantidades, mas atua como um 

estimulante em quantidades menores. Portanto, o uso do álcool como uma forma de 

aliviar o stress não é benéfico. 

 Faça atividade física. Situações stressantes aumentam o nível de hormonas de stress. 

Quando se sentir stressado e tenso, faça uma caminhada ao ar livre.  Tente integrar 

alguma atividade física na sua rotina diária, antes ou depois do trabalho, ou à hora do 

almoço.  A atividade física regular também irá melhorar a qualidade do seu sono. 

 Durma mais. A falta de sono é uma das maiores causas de stress. Infelizmente, o stress 

também interrompe o nosso sono, pois os pensamentos continuam nas nossas cabeças, 

impedindo-nos de relaxar o suficiente para adormecermos. 

 Tente Técnicas de Relaxamento. Todos os dias, tente relaxar com uma técnica de 

relaxamento. Existem diversas formas, testadas e comprovadas, de reduzir o stress, por 

isso experimente algumas e veja o que funciona melhor para si. 

https://www.skillsyouneed.com/ps/stress.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+management&oq=+Stress+&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+management&oq=+Stress+&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+management&oq=+Stress+&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+management&oq=+Stress+&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5I-a6lRDp3a1ysXyGqhkizPxwYw%3A1579598278926&ei=xsEmXoeTOM6EmwXb2YQw&q=stress+management&oq=+Stress+&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0i67j0i131j0i67j0l2j0i67j0l3.81196.84279..88890...1.0..0.129.1033.0j9......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39i19.lEPVYmuparU
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 Fale com Alguém. Conversar com alguém sobre como se sente pode ser útil. Falar pode 

distraí-lo dos seus pensamentos stressantes ou ajudar a libertar alguma da tensão 

acumulada ao discuti-la. 

 Tenha um diário do stress. Ter um diário do stress durante algumas semanas é uma 

ferramenta eficaz de gestão do stress, uma vez que o ajudará a ficar mais consciente das 

situações que o levam a ficar stressado. 

 Faça a Gestão do seu tempo. Por vezes, todos nos sentimos sobrecarregados pela nossa 

lista de 'afazeres' e esta é uma causa comum geradora de stress. Aceite que não pode 

fazer tudo de uma vez e comece a priorizar e dividir as suas tarefas. Faça uma lista de 

todas as coisas que precisa fazer e liste-as por ordem de prioridade. Anote que tarefas 

que precisa de fazer pessoalmente e o que pode ser delegado a outros. Registe que 

tarefas precisam de ser feitas imediatamente, na semana seguinte, no mês seguinte, ou 

quando o tempo permitir.  Sobre a Gestão do Tempo, leia, novamente, as secções 

anteriores a este módulo. 

 Aprenda a dizer "não". Uma causa comum de stress é ter muito para fazer e muito 

pouco tempo para o fazer. E, mesmo assim, nesta situação, muitas pessoas ainda 

concordam em assumir mais outra responsabilidade.  Aprender a dizer "Não" a pedidos 

adicionais ou sem importância ajudará a reduzir o seu nível de stress e poderá também 

ajudá-lo a desenvolver mais auto-estima. Para aprender a dizer "Não", precisa de 

entender porque acha isso difícil.  Muitas pessoas acham difícil dizer "Não" porque 

querem ajudar e ser agradáveis.  Para outros, é o medo do conflito, de rejeição ou 

oportunidades perdidas.  Lembre-se que essas barreiras que o impedem de dizer "Não" 

são todas criadas por si. Pode sentir-se reticente em responder a um pedido com um 

"Não" direto, pelo menos no início.  Em vez disso, pense em algumas frases pré-

preparadas para aligeirar a situação.  Pratique frases como: 

 

"Lamento, mas não posso comprometer-me com isto, pois tenho outras prioridades neste 

momento." Ou.., 

"Agora não é uma boa altura, pois estou a meio de um trabalho. 

 Porque não me perguntas outra vez no....? 

 Descanse se estiver doente. Se não estiver a sentir-se bem, não sinta que tem de 

continuar a trabalhar. Um curto período de descanso permitirá que o seu corpo 

recupere mais rápido. Se acha que pode estar deprimido, então é importante que 

procure ajuda!     

______________________________________________________________________________

* Leia mais em: https://www.skillsyouneed.com/ps/stress-tips.html  

https://www.skillsyouneed.com/ps/stress-tips.html
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3.4. Stress no Local de Trabalho 
Embora muitos acontecimentos da vida possam ser stressantes, não há dúvida de que o stress 

no local de trabalho é, também, uma angústia para muitas pessoas. O stress no trabalho pode 

causar problemas não só para o indivíduo em questão, mas a outras pessoas através de 

relações de trabalho, e até mesmo para a própria empresa quando funcionários stressados 

entram em contacto com os clientes. O stress no local de trabalho também pode surgir da 

"Intimidação no Local de Trabalho". Como qualquer outra forma de intimidação, esta precisa 

ser tratada de forma rápida e eficaz. 
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Secção 4. Atividades de Grupo de Gestão de Tempo* 

As atividades de gestão do tempo são úteis para ensinar um grupo a controlar melhor o tempo 

e a ser mais produtivo. Quando os funcionários de uma empresa (ou mesmo voluntários, etc.) 

não são suficientemente produtivos, pode prejudicar, não só, as suas carreiras, como também 

pode prejudicar a empresa ou organização. Isto significa menos trabalho realizado, menos 

lucros e menos investimento, o que só causa mais stress e frustração. Algumas atividades 

interessantes e fáceis de gestão de tempo são apresentadas de seguida. 

1. O Jarro de Mayo. A atividade do Jarro de Mayo demonstra a importância de fazer primeiro 

as tarefas mais importantes. Arranje um frasco vazio e algumas pedras grandes, pedras 

menores, cascalho, areia e água. Dependendo dos objetos que colocar primeiro, determina 

quanto dos outros objetos poderá colocar depois. Se colocar areia em primeiro lugar, nada mais 

caberá (exceto alguma água), mas se começar com as pedras grandes (o que representa as 

tarefas mais importantes) e ir colocando os objetos por ordem de tamanho, irá caber um pouco 

de tudo.   

 

2. Prática da Competência de Delegar. Nesta atividade, o cenário é que terá um novo 

assistente e pode agora atribuir-lhe algumas das suas tarefas. O grupo é dividido em equipas de 

3: um representante, um empregado e um observador. O representante pratica o ‘delegar’ e o 

observador tem uma folha que ajuda a dar feedback sobre o modo como o representante 

delegou e o que precisa de fazer para delegar bem ou melhor. Cada pessoa passa por todas as 

personagens uma vez.  

3. Listas & Prioridades. Nesta atividade, terá uma lista de tarefas, cada uma vale pontos, que 

são diferentes de tarefa para tarefa. Irá dividir o grupo em equipas e elas têm 10 minutos para 

terminar as tarefas. De seguida, contabilizam-se os pontos. Depois, discuta com os 

participantes o modo como eles priorizaram as tarefas. 

4. Quebrar os maus hábitos. Neste exercício, o grupo trabalha em pares. Cada pessoa escreve 

num pedaço de papel o que a impede de gerir o seu tempo mais eficazmente. Depois os dois 
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trabalham em conjunto para encontrar soluções. Em seguida, podem apresentar as soluções ao 

grupo, à vez.  

 

5. Avaliação de Desempenho (O que eu fiz ontem). Cada pessoa escreve 10 tarefas que fez no 

dia anterior. Noutro papel, escreve cinco tópicos que acha que vão discutir na próxima 

avaliação de desempenho. Depois olham para ambas as folhas para ver se as suas tarefas 

correspondem ao que é importante para a sua avaliação de desempenho.   

 

Para uma melhor compreensão do stress no local de trabalho e do seu provável impacto, 

sugerimos assistir à apresentação de David Allen no TEDx sobre "The Art of Stress-free 

Productivity" (A Arte da Produtividade sem Stress),    
https://www.youtube.com/watch?v=CHxhjDPKfbY 

Os participantes do Workshop podem discutir o conteúdo da Apresentação e refletir sobre a 

sua semelhança relativamente às suas próprias experiências no local de trabalho. 

____________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=CHxhjDPKfbY
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*Adaptado de: 

https://www.google.com/search?q=Time+Management+Group+Activities&oq=Time+Management+Gro

up+Activities&aqs=chrome..69i57j0l7.15321j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=Time+Management+Group+Activities&oq=Time+Management+Group+Activities&aqs=chrome..69i57j0l7.15321j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Time+Management+Group+Activities&oq=Time+Management+Group+Activities&aqs=chrome..69i57j0l7.15321j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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 / CAPACIDADE DE GESTÃO DE TEMPO 

E STRESS, 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 3/4: Empregabilidade / Competências de Gestão de Tempo e Stress 

 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. Compreender o significado de Gestão do Tempo e porque é importante.   
4. O que é a Capacidade de Gestão do Tempo? 
5. Saber como essas capacidades podem ser melhoradas. 
6. O que é o Stress, como se pode evitá-lo e como pode ser controlado. 
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QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO PÓS-

FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

NA FORMAÇÃO 
 

Para a competências específicas de: EMPREGABILIDADE / CAPACIDADE DE GESTÃO DE TEMPO 

E STRESS, 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 

conhecime
ntos são 

praticame
nte 

inexistente
s 

 
Sei muito 

pouco 

 
Considero que 

os meus 
conhecimentos 
são razoáveis 

 
Considero 

que os 
meus 

conhecime
ntos são 
bastante 

adequados 

 
Afirmo ter um 
conhecimento 

muito bom 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 3/4: Empregabilidade/ Capacidade de Gestão de Tempo e Stress 

 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.Compreender o significado de Gestão do Tempo e porque é importante.   
4.O que é a Capacidade de Gestão do Tempo? 
5.Saber como essas capacidades podem ser melhoradas. 
6.O que é o Stress, como se pode evitá-lo e como pode ser controlado.  
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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 / CAPACIDADE DE GESTÃO DE TEMPO E STRESS, 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 

      

     

 


