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Projeto(ME) - Mais Emprego

O Projeto(ME) nasce da vontade de atuar e intervir com e na população do nosso Concelho. Conscientes
da relevância da dimensão emprego na vida das populações, o nosso foco é na ajuda da mesma,
procurando promover mais integração no mercado de trabalho. Acreditamos que cada indivíduo tem
poder de intervir no seu contexto e, neste sentido, de atuar para seus objetivos. Conhecemos a realidade
ao nível da empregabilidade e sabemos as necessidades e a escassez a ela associada. Assim é cada
vez mais emergente potencializar cada individuo de modo a que este enfrente os desafios do Mercado
de Trabalho, mobilizando as suas competências transversais no sentido de dar respostas eficazes às
crescentes exigências das organizações.
O Projeto(ME) trata-se, desta forma, de um serviço especializado, gratuito, para a população do
Concelho de Valongo, assente na promoção do desenvolvimento de competências transversais, na
criação de instrumentos de comunicação com o Mercado de Trabalho mais eficazes e na promoção do
contacto sistemático com o mundo organizacional e empresarial. É, destarte, um serviço especializado
na Gestão Pessoal e de Carreira dos munícipes, centrado na inserção no mercado de trabalho, definição
de projetos de vida e de empregabilidade.
É nossa convicção que todos somos capazes de encontrar o lugar que corresponda aos nossos objetivos,
quando as ferramentas que disponibilizamos são potencializadas e ajustadas às necessidades.
A candidatura ao Orçamento Participativo Jovem surge da vontade de acrescenta valor aos munícipes
de Valongo, acompanhando os objetivos estabelecidos pela Autarquia.

Enquadramento Macrossocial

“O profissional deve saber fazer face às eventualidades, aos acontecimentos. Deve poder
empreender atividades e não apenas executá- las” (Le Boterf, 2005)

O mercado de trabalho tem presenciado mudanças a vários níveis: económico, social, político e
tecnológico. Destas alterações urge a necessidade de uma reorganização por parte das empresas que

implica uma reflexão sobre o seu negócio e as competências fundamentais para se manterem competitivas
no mercado. Assim, imposto pelas organizações, também os colaboradores sentem a necessidade
emergente em seguir este passo e refletir sobre as competências que se revelam essenciais para a
inserção e manutenção no mercado de trabalho.
É neste contexto que emerge o conceito de competências transversais que vem recordar que um
profissional completo deve não só dominar conceitos técnicos, bem como ser capaz de dar uma resposta
eficaz a um conjunto de desafios a diferentes níveis. A procura das organizações assenta, desta forma, em
indivíduos com conhecimentos e competências que potenciem o sucesso, e que sejam capazes de fazer
uma ligação entre o conhecimento técnico e a prática profissional e que o tornem competitivo no seu
contexto de emprego (Pereira, L. & Rodrigues, A., 2013).
O mercado de trabalho assenta o seu discurso na valorização das competências transversais, com
enfoque em competências como: resolução de problemas; pensamento crítico; criatividade; inteligência
emocional; tomada de decisão; comunicação; entre outras (Randstad, 2017).
Estudos recentes, mostram que, na Europa, existe ainda um desajuste entre o talento disponível no
mercado e as necessidades das empresas, sendo para os recrutadores uma preocupação cada vez maior
(Expresso, 2016). Neste sentido, parece-nos relevante o trabalho no desenvolvimento do talento de cada
indivíduo de modo a que este se ajuste às necessidades do Mercado, potenciando também o seu
desenvolvimento pessoal e profissional.
Além deste aspeto, é ainda de referir que uma das principais dificuldades sentidas pelos graduados, focase nas estratégias de procura ativa de emprego, demonstrando uma dificuldade quer na candidatura à
oportunidade, quer na elaboração e concretização dos instrumentos de comunicação com o Mercado
(Gonçalves, 2013).
Parece-nos, assim, crucial a intervenção na empregabilidade respondendo às duas principais exigências:
por um lado, o desenvolvimento pessoal ao nível das competências transversais, potenciando o talento de
cada indivíduo; por outro lado, um apoio sistemático na comunicação com o Mercado de Trabalho, não só

ao nível dos instrumentos, dos contactos com as organizações, mas também na gestão emocional ao
longo deste processo que muitas vezes se caracteriza como desafiante e duro.
Acreditamos que uma comunidade mais esclarecida é uma comunidade mais autónoma, por isso,
apostamos na formação de “Super Cidadãos” que consigam compreender de forma crítica e
entusiasmada, sem dependerem de terceiros, os problemas, os desafios, os e os insucessos da
comunidade e, dessa forma, serem mais participativos na gestão local, quer pública quer das instituições
que integram o tecido socioeconómico local, metropolitano, nacional e europeu.
José Manuel Ribeiro, Manuel Breve da Cidadania Local (2016)

Acreditamos que os “Super Cidadãos” se constroem de acordo com as oportunidades que estejam ao seu
dispor, alimentadas por aquelas que são também as necessidades do contexto. Assim, é fundamental
existir uma comunicação clara, fluída e constante entre aquelas que são as necessidades do mundo
organizacional e empresarial e aqueles que são os objetivos e o talento dos indivíduos. É nesta
comunicação que emergem os projetos de promoção de empregabilidade e de desenvolvimento pessoal
e profissional.
O Município de Valongo é o segundo concelho mais jovem do Grande Porto (Verdadeiro Olhar, 2015),
onde 10% dos habitantes têm idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos e 60,5% representam a
faixa etária dos 25 aos 64 anos. Desta forma, podemos aferir que a maioria da população do Concelho é
ativa. Aliado a este fato, Valongo revela um crescimento contínuo, ainda que com algumas oscilações,
culminando no aumento 10,60% do número de residentes (Diagnóstico Social do Concelho de Valongo,
2015). Ao nível da formação, estes dados demonstram que 13,6% possuiu como habilitação académica o
Ensino Secundário, 1,3% formação pós-secundário e 10,1% o ensino superior.
Estes dados, revelam que o Município de Valongo tem uma necessidade crescente em apoiar a sua
população ativa naqueles que são os desafios sociais ao nível do emprego e dos contextos empresariais
e organizacionais. A promoção de várias iniciativas contribuirá, de forma consistente, para o objetivo da
formação de “Super Cidadãos” capazes de responder, de forma participativa, aos desafios, sucessos e
insucessos. Conceitos como empregabilidade, desemprego, procura, desânimo, emprego, diferenciação,

competências, competição, assumem um carácter prioritário nos dias dos cidadãos. É, por isso, que
também o Concelho de Valongo deve assumir esta prioridade através da intervenção, para que o sucesso
continue a estar na linha da frente.
Acreditamos que o Projeto(ME) é a oportunidade dos munícipes de Valongo se projetarem, permitindo,
simultaneamente, ao Concelho de Valongo a continuidade da sua projeção ao nível das práticas
diferenciadoras.

Descrição do Projeto

1. Missão e Valores
O Projeto(ME) tem por missão promover um serviço público e gratuito de qualidade, facilitando uma
cidadania participativa e ativa através da valorização das competências das pessoas no sentido de
potenciar maior integração no Mercado de Trabalho.
Neste sentido, as diversas ações do Projeto(ME) assentam nos valores:

Responsabilidade – Retribuir e potenciar socialmente as ferramentas postas ao dispor pela nossa
Autarquia.
Integridade – Promover ações de honestidade, imparcialidade e respeito por todos os utentes do
Projeto(ME).
Transparência – Promover uma atuação baseada num conjunto de práticas organizacionais
caraterizadas por processos transparentes e relações claras, dirigida à toda a população, tendo em
vista a visibilidade e entendimento do seu percurso e objetivos, e na qual todos os munícipes possam
participar.

2. Objetivos
Os objetivos do Projeto(ME) enquadram-se na Missão e Objetivos da Câmara Municipal de Valongo.
Nas palavras do Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro “Atravessamos um tempo de grandes e

permanentes desafios, num quadro de grande escassez de recursos, o que nos obriga a todos a dar
contributos efetivos para o reforço da confiança dos cidadãos no sistema democrático” (site Autarquia,
fev 2018). Neste sentido, os principais objetivos do Projeto(ME) são:
i.

Fomentar o empoderamento dos cidadãos;

ii.

Criar oportunidades para uma Comunidade mais esclarecida e participativa;

iii.

Diferenciar o Munícipe de Valongo com formação especializada;

iv.

Potenciar a capacitação da resposta dos cidadãos ao Mercado de Trabalho;

v.

Promover o desenvolvimento de competências transversais;

vi.

Impulsionar a concretização de instrumentos de comunicação com o Mercado de Trabalho.

3. Recursos
Tratando-se o Projeto(ME) de um serviço, os recursos mais relevantes são humanos. A nossa Equipa,
que desenvolveu este Projeto e pretende dinamizar o serviço é constituída por duas Psicólogas.
Relativamente aos recursos materiais, necessitamos de espaços físicos bem como de equipamentos
que possibilitem a concretização e dinamização das iniciativas.

i.

Equipa

Têm em comum a Profissão e a Cidade. Movem-se pelas pessoas e pelo fomentar a qualidade de vida
e maior bem-estar nas populações. Conheceram-se na Universidade do Porto e, passados meses,
partilhavam a mesma Cidade e o mesmo Emprego. A Tânia, Valonguense desde a sua origem, tem o
privilégio de ver a Cidade em constante transformação, onde reina o maior desenvolvimento e – cada
vez mais – oportunidades! Valongo foi a cidade que a Margarida escolheu para viver e implementar os
seus projetos pessoais de vida. Tem em si a vontade de retribuir a hospitalidade dos valonguenses
através desta iniciativa.

Ambas com o sentido de responsabilidade para fazer e implementar um Projeto que acreditam
potenciar o Concelho de Valongo, tornando-o mais próximo dos seus cidadãos e capacitando estes
para maior bem-estar e qualidade de vida.

TÂNIA ALMEIDA. 27 ANOS | PSICÓLOGA
Com formação de base em Psicologia, a minha primeira paixão foram as
crianças, o que me motivou a desenvolver um trabalho de intervenção com o
Agrupamento de Escolas de Campo, com o público pré-escolar,
especificamente com a Escola do Outeiro.
Focada nas pessoas e em desenvolver o meu leque de intervenção, desenvolvo
intervenção com jovens-adultos, em contexto de Ensino Superior. Atualmente,
integro o Serviço de Intervenção Psicológica e de Carreiras da Católica Porto
Business School. Neste contexto, a minha intervenção foca-se na promoção
do bem-estar, na orientação vocacional e de carreira, na gestão de carreira e
no apoio à procura ativa de emprego. Assumo ainda a coordenação da área
dedicada aos estudantes de ensino superior, potenciando atividades que lhes
permitam escolhas vocacionais mais informadas e conscientes. Integro, desde
2017, a Direção Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses onde assumo
responsabilidades nas áreas dedicadas à Empregabilidade e ao
Desenvolvimento Pessoal.
Reconhecida como uma pessoa muito ativa e dos “7 ofícios”, desde cedo
integrei grupos de Teatro (Teatro Amador Susanense e ENTREtantoTEATRO),
atividades da Paróquia, entre outras.

MARGARIDA MONTEIRO. 25 ANOS | PSICÓLOGA
Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde foi com a dissertação intitulada “O Programa
“Dove, Eu Confiante”: A Perspetiva de Alunos e Professores” que me iniciei no
empoderamento do desenvolvimento pessoal através da promoção de uma imagem
corporal positiva nos estudantes do Ensino Básico.
Dando asas ao meu interesse em potenciar pessoas passei a integrar o Strategic
Leadership Hub – Serviço de Intervenção Psicológica e de Carreiras da Católica Porto
Business School, onde faço intervenção individual e de grupo focando o
desenvolvimento de competências transversais na orientação vocacional e de
carreira, na gestão de carreira e no apoio à procura ativa de emprego dos estudantes
de Economia e Gestão.
Por dar valor à aprendizagem contínua certifiquei-me enquanto formadora através do
Certificado de Competências Pedagógicas e fiz formações na área de Recrutamento
e Seleção.
Fui, ainda, voluntária da equipa de Staff no 3º Congresso da Ordem dos Psicólogos
Portugueses e na Reunião Científica da Rede Europeia da Investigação COST IS1210
“Appearance Matters”.
ii.
Recursos materiais

De forma a desenvolver as iniciativas a que o Projeto(ME) se propõe, precisaremos de espaços físicos
com características distintas e equipamentos específicos. No sentido do Projeto ter um espaço físico de
acesso a todos os interessados, parece-nos relevantes ter um “gabinete-sede” situado num espaço
intermédio entre as várias freguesias do Concelho. Assim, sugerimos que este espaço se possa situar na
Vila Beatriz, uma vez que é um local central e de fácil acesso.
Para as iniciativas relacionadas com a formação (ciclos de transições, oficinas de competências e de
emprego) e com o ciclo de debates, necessitaremos de um espaço amplo que consiga ter capacidade
para cerca de 30-40 pessoas como é o caso do Museu Municipal. As escolas também poderão ser uma
alternativa para a dinamização destas iniciativas. Para os dois eventos que temos planeados, Dia da
Carreira e Encontro de Mentoria, consideramos que um espaço com capacidade para 80-100 pessoas
será o mais indicado devido à dimensão dos eventos. Parece-nos que o Centro Cultural de Alfena ou o
Fórum Cultural de Ermesinde poderiam ser algumas das hipóteses.
Para o apoio individualizado transversal a todo o projeto necessitaremos de um espaço físico com pelo
menos uma divisão para garantir a confidencialidade nos atendimentos individuais. Este espaço poderia
localizar-se junto ao “gabinete-sede”.
Relativamente aos materiais, para as formações e eventos precisaremos de um computador portátil, um
projetor e material de escrita (capas, folhas e canetas para os formandos). Para o gabinete necessitaremos
de um computador portátil, impressora, materiais de escritório (canetas, lápis, borracha, post it,
marcadores, folhas, tesouras). A lista deste material encontra-se mais detalhada no anexo relativo ao
orçamento.

4. Público-alvo

O nosso projeto focar-se-á no desenvolvimento de estudantes do ensino secundário e do ensino superior,
bem como em recém-licenciados e cidadãos que se encontrem à procura de emprego.

Consideramos que os estudantes do ensino secundário e superior partilham desafios relacionados com as
transições com que se deparam. O aumento da autonomia e da liberdade traz consigo um crescimento
proporcional de responsabilidade e autodisciplina. É ao longo deste crescimento que, por vezes, surgem
múltiplos desafios estruturais que podem surtir consequências negativas nos jovens, tais como o desânimo
e a ansiedade. Neste sentido consideramos de crucial importância auxiliar estes jovens estudantes com
as ferramentas necessárias para enfrentarem estes novos desafios através dos Ciclos de Transições, das
Oficinas de Competências, das Oficinas de Emprego e do apoio individualizado.
Tanto os recém-licenciados como os cidadãos que se encontram à procura de emprego também se
deparam com inúmeros desafios relacionados com um novo emprego. São vários os fatores a ter em conta
neste momento da procura, e várias as reflexões que devem ser levadas a cabo por cada indivíduo. “O
que quero para a minha carreira? O que posso oferecer? Quais os benefícios mais importantes para mim?”
são algumas das questões que poderão guiar esta reflexão no momento que antecede a procura de
emprego (Hays, 2018). Este processo poderá ter lugar no apoio individualizado disponível para este
público, assim como poderá ser potenciado através das oficinas de emprego e das iniciativas transversais
da Mentoria e Conecta-te.
O empoderamento destes jovens revela-se crucial para o seu próprio desenvolvimento, bem como para
potenciar a Cidade não só pela sua participação social, mas pela contribuição que podem dar.

5. Proposta de atividades

A. Estudantes de Ensino Secundário
CICLO DE TRANSIÇÕES

O quê?

Para quê?

Como?

Quando?

Onde?

Quais os recursos?
Humanos:
Formador/a/ psicólogo/a1

Apoio na tomada de
decisão vocacional e
profissional

- Sensibilizar para a importância das escolhas referentes
às transições de ciclo.
- Consciencializar para as diferentes possibilidades de
escolha.

Sessões
informativas e
expositivas para
grandes grupos.

janeiro
1h30

O papel dos
educadores/família na
orientação vocacional
e de carreira

- Sensibilizar para o papel dos educadores/ família nos
momentos de escolhas.
- Consciencializar para a importância do apoio dos
educadores/ família na tomada de decisão.

Sessões
informativas e
expositivas para
grandes grupos.

fevereiro
1h30

O futuro a chegar… E
agora?

- Sensibilizar para as opções de ingresso no ensino
profissionalizante e superior.
- Partilhar experiências na 1ª pessoa por parte de
convidados, alumni do ensino profissionalizante e
superior, para apoiar e clarificar possíveis escolhas.

Sessões
informativas e
expositivas para
grandes grupos.

março
1h30

Espaços
municipais
(e.g.: Auditório
Vallis Longus;
Fórum de
Ermesinde;
Escolas
Primárias;
Biblioteca
Municipal)

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ psicólogo/a
Convidados
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Impressão de materiais

Os formadores/ dinamizadores de todas as atividades poderão ser as responsáveis pelo projeto, bem como convidados especialista na área em questão. Esta nota estende-se a todo o
documento.
1

OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

O quê?

Para quê?

Como?

Quando?

Estratégias e o
estudo: como
potenciar a minha
perfomance

- Promover o desenvolvimento de competências de
gestão de tempo.
- Promover o desenvolvimento de competências de
métodos de estudo.
- Potenciar autonomia no estudo, através de estratégias
de estudo mais eficazes.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e de
partilha de
experiências e
aprendizagens entre
pares.

abril
8h | 4
sessões de
2h

Escrever e falar.
Como comunicar?

- Promover o desenvolvimento de competências de
comunicação escrita e oral.
- Potenciar os critérios de eficácia para os diferentes
tipos de texto.
- Elaborar textos profissionais e não-profissionais com
objetividade, considerando a informação necessária.
- Promover técnicas de expressão oral.
- Desenvolver a técnica de expressão/ comunicação
oral.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e de
partilha de
experiências e
aprendizagens entre
pares.

maio
8h | 4
sessões de
2h

Onde?

Quais os recursos?
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a

Sala de
Formação

Sala de
Formação

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais

SESSÕES INDIVIDUAIS PERSONALIZADAS

O quê?

Gestão do “Eu”

Gestão de
Carreira

Para quê?

- Promover o autoconhecimento.
- Potenciar o balanço de competências.

- Potenciar a procura ativa de emprego.
- Orientar na pesquisa de novas oportunidades de
desenvolvimento pessoal e formação.
- Desenvolver instrumentos de comunicação com o
Mercado de Trabalho (CV; LinkedIn; Cartas; Testes
Psicotécnicos; Dinâmicas de Grupo; Entrevistas).

Como?

Sessões individuais
personalizadas que
serão agendadas
por iniciativas dos
interessados.

Sessões individuais
personalizadas que
serão agendadas
por iniciativas dos
interessados

Quando?
Não existe
um
planeamento
fixo de datas.
Os dias
preferenciais
serão 4ªf ao
final da tarde
e sábados de
manhã.
Não existe
um
planeamento
fixo de datas.
Os dias
preferenciais
serão 4ªf ao
final da tarde
e sábados de
manhã.

Onde?

Quais os recursos?
Humanos:
Psicólogo/a

Gabinete de
intervenção

Materiais:
Folhas
Canetas
Impressões de materiais de
intervenção
Humanos:
Psicólogo/a

Gabinete de
intervenção

Materiais:
Folhas
Canetas
Impressões de materiais de
intervenção
Computador

B. Estudantes de Ensino Superior/ Recém-Licenciados/ Cidadãos à procura de emprego
OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

O quê?

Para quê?

Como?

- Promover o desenvolvimento de competências
comunicação oral.
- Consciencializar para as competências de
comunicação verbal e não-verbal, nas relações pessoais
e organizacionais.
- Promover a elaboração de apresentações de sucesso.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.

março
9h | 3 sessões
de 3h

Tempo: como gerir?

- Promover o desenvolvimento de competências de
gestão do tempo.
- Promover o desenvolvimento de competências de
métodos de estudo.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.

abril
9h | 3 sessões
de 3h

Sala de
Formação

Problemas: que
estratégias e
resoluções?

- Promover o desenvolvimento de competências de
resolução de problemas.
- Antecipar desafios, ponderar alternativas e procurar
soluções criativas para os problemas.
- Aplicar técnicas e metodologias para a resolução de
problemas.
- Potenciar uma abordagem criativa, sistemática e
estruturada no sentido de prevenir problemas
recorrentes.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e

maio
9h | 3 sessões
de 3h

Sala de
Formação

Comunicar com
sucesso

Quando?

Onde?

Quais os recursos?
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a

Sala de
Formação

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas

aprendizagens
entre pares.

Como ser assertivo

- Promover o desenvolvimento de competências de
negociação.
- Promover o desenvolvimento de competências de
assertividade.
- Melhorar o relacionamento interpessoal, utilizando
expressões e comportamentos assertivos.
- Distinguir os diferentes tipos de comunicação.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.

Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
junho
9h | 3 sessões
de 3h

Sala de
Formação

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais

OFICINAS DE EMPREGO

O quê?

Pensar a minha
marca pessoal e
profissional

Como procurar uma
oportunidade de
trabalho?

Construo o meu CV

Para quê?

Como?

- Potenciar a procura ativa de emprego.
- Promover a definição de uma marca pessoal.
- Otimizar a marca pessoal e imagem profissional.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.

- Potenciar estratégias de procura ativa de emprego.
- Contactar com ferramentas essenciais na fase de
procura.

- Promover a elaboração de um CV eficaz para
comunicar com o Mercado de Trabalho.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.
- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e

Quando?

Onde?

Quais os recursos?
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a

1ª Edição
jan | 1h30
2ª Edição
set | 1h30

1ª Edição
jan | 1h30
2ª Edição
set | 1h30

1ª Edição
jan | 1h30
2ª Edição
set | 1h30

Sala de
Formação

Sala de
Formação

Sala de
Formação

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas

aprendizagens
entre pares.

Faz o Link(edIn)

Entrevistas de
Emprego: como
fazer?

- Promover a elaboração de uma página no LinkedIn
eficaz para comunicar com o Mercado de Trabalho.
- Potenciar a presença pessoal na Rede LinkedIn.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos.
- Atividades
autorreflexivas e
de partilha de
experiências e
aprendizagens
entre pares.

- Preparar o momento de entrevistas com o Mercado de
Trabalho.

- Workshops de
Desenvolvimento
com exercícios
práticos e de rolplay

Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
1ª Edição
jan | 1h30
2ª Edição
set | 1h30

1ª Edição
jan | 1h30
2ª Edição
set | 1h30

Sala de
Formação

Sala de
Formação

Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais
Humanos:
Formador/a/ Psicólogo/a
Materiais:
Computador
Projetor
Apontador
Canetas
Folhas
Capas
Impressão de materiais

SESSÕES INDIVIDUAIS PERSONALIZADAS

O quê?

Para quê?

Como?

Quando?

Onde?

Gestão do “Eu”

- Promover o autoconhecimento.
- Potenciar o balanço de competências.

Sessões
individuais
personalizadas
que serão
agendadas por
iniciativas dos
interessados

Não existe um
planeamento
fixo de datas.
Os dias
preferenciais
serão 4ªf ao
final da tarde e
sábados.

Gabinete de
intervenção

Gestão de Carreira

- Potenciar a procura ativa de emprego.
- Desenvolver instrumentos de comunicação com o
Mercado de Trabalho (CV; LinkedIn; Cartas; Testes
Psicotécnicos; Dinâmicas de Grupo; Entrevistas).
- Adquirir instrumentos úteis e práticos que permitam
atingir os objetivos de carreira.

Sessões
individuais
personalizadas
que serão
agendadas por
iniciativas dos
interessados

Não existe um
planeamento
fixo de datas.
Os dias
preferenciais
serão 4ªf ao
final da tarde e
sábados.

Gabinete de
intervenção

Quais os recursos?
Humanos:
Psicólogo/a
Materiais:
Folhas
Canetas
Impressões de materiais de
intervenção
Humanos:
Psicólogo/a
Materiais:
Folhas
Canetas
Impressões de materiais de
intervenção
Computador

C. Iniciativas Transversais – Para todos os Públicos

CICLO DE DEBATES
O quê?

Para quê?

Ciclo de
Debates/ Mesa
Redonda

- Fomentar uma cidadania ativa e responsável.
- Promover o pensamento crítico.
- Potenciar o desenvolvimento de competências de
argumentação.
- Reforçar a importância do dinamismo através do
conhecimento geral de temas atuais.

Como?

Quando?

Onde?

Quais os recursos?

Debates e
mesas redondas

abril
julho
agosto
outubro
dezembro
(2h00/ cada)

Espaços
municipais (Ex.
Auditório Vallis
Longus, Fórum
de Ermesinde,
Escolas
Primárias)

Humanos:
Convidados

MENTORIA

O quê?

Para quê?

Pograma de
promoção de
contactos
profissionais
entre mentores e
mentorandos

- Potenciar o desenvolvimento pessoal
dos mentorandos, através da partilha de
experiência pessoal e profissional dos
mentores;
- Para os mentorandos será uma
potencial oportunidade de se
desenvolverem pessoal e
profissionalmente;
- Para os mentores é a possibilidade de
fazer a diferença no percurso
profissional de outros e de acrescentar
outras apresendizagens ao seu
percurso.

Encontro da
Mentoria

Evento com os mentores e mentorandos
do Programa, no sentido de uma

Como?

Quando?

Onde?

Quais os recursos?

Na fase inicial, haverá uma sessão
individual com o mentorando para
definição de perfil e identificação
de objetivos para o Programa;
De seguida, concretiza-se o
processo de Matching - procura do
mentor/a com o perfil adequado;
Após a relação estabelecida,
existirão encontros entre mentor/a,
mentorando/a.

Não existem
datas fixas no
cronograma.
Serão
atendidos os
pedidos
específicos de
cada
mentorando.

Espaços de
formação

Humanos:
Convidados para
mentores

No final do 2º
semestre do
Projeto

Espaço, com
dimensão
alargada, em

Humanos:
Todos os envolventes do
programa

Através de um evento alargado a
todos os mentores e mentorandos

partilha de experiências mais alargada e
diversificada.

parceria com a
Câmara
Municipal

Dinamizadoras do
Projeto(ME)
Materiais:
Materiais necessários
para as dinâmicas de
interação

CONECTA-TE
O quê?

Bolsa de
oportunidade de
emprego

Dia dedicado à
Carreira

Para quê?

Como?

- Potenciar proximidade entre os munícipes e o mercado
de trabalho;
- Criar maior facilidade na procura de emprego.
- Facilitar às empresas a divulgação das suas ofertas, de
modo a potenciar o encontro de mais candidatos.

Contacto
sistemático com
Empresas e
Consultoras de
RH.
Divulgação das
oportunidades
no site e páginas
online do projeto.
Nesta divulgação
a Câmara
Municipal poderá
ser um parceiro
privilegiado.

- Potenciar proximidade entre os munícipes e o mercado
de trabalho;
- Promover contacto sistemático com as exigências do
mercado de trabalho.

Através de um
evento alargado
a todos os
munícipes e
empresas
convidadas

Quando?

Durante o
período em
vigor do projeto

No final do 2º
semestre do
Projeto

Onde?

Não necessita
de espaço
físico para dar
resposta à
iniciativa

Espaço, com
dimensão
alargada, em
parceria com a
Câmara
Municipal

Quais os recursos?

Humanos:
Dinamizadoras do
Projeto(ME)
Empresas e Consultoras
de RH
Materiais:
- Computador
- Acesso às páginas
online

Humanos:
Dinamizadoras do
Projeto(ME)
Todos os interessados
Materiais:
Materiais necessários
para as dinâmicas de
interação

6. Cronograma
2018
Estabelecimento de Parcerias: empresas da Região e Distrito | Consultoras de Recursos Humanos |
Ordem dos Psicólogos Portugueses;

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Auscultação às Empresas

NOVEMBRO

Preparar meios de divulgação
Preparação de todas as iniciativas e
materiais associadas

Enviar email de divulgação
para parceiros estratégicos

DEZEMBRO

Distribuição de flyers

Colocar meios online
ativos (Site, Facebook,
Instragram, LinkedIn)

2019
1º semestre
INÍCIO PROGRAMAS TRAINEE
FASE DE NOVAS
OPORTUNIDADES

FORTE DIVULGAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES

JANEIRO

FEVEREIRO

OFICINAS DE
COMPETÊNCIAS

CICLO DE TRANSIÇÕES

OFICINAS DE
EMPREGO

APOIO À TOMADA
DECISÃO

MARÇO

CICLO DE TRANSIÇÕES

O PAPEL DA FAMÍLIA

ABRIL

OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

GESTÃO DO TEMPO

OFICINAS DE
COMPETÊNCIAS

OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

COMUNICAÇÃO ORAL
CICLO DE TRANSIÇÕES

OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

O FUTURO A
CHEGAR… E AGORA?

ESTRATÉGIAS E O
ESTUDO: COMO
POTENCIAR A MINHA
PERFOMANCE

COMO SER ASSERTIVO

OFICINAS DE COMPETÊNCIAS

ESCREVER E FALAR.
COMO COMUNICAR?

CICLO DE DEBATES | CONECTA-TE | MENTORIA | SESSÕES INDIVIDUAIS PERSONALIZADAS

Atividades referentes ao público do ensino Superior/ Cidadãos à procura de emprego

Atividades referentes ao público do ensino secundário

Atividades referentes a atividades transversais

JUNHO

MAIO

2º semestre
FASE DE NOVAS
OPORTUNIDADES

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Preparação do Evento dedicado à
Mentoria

OUTUBRO

OFICINAS DE
EMPREGO

NOVEMBRO

EVENTO DEDICADO À
MENTORIA

CICLO DE TRANSIÇÕES

APOIO À TOMADA
DECISÃO

CICLO DE TRANSIÇÕES

CICLO DE TRANSIÇÕES

O FUTURO A
CHEGAR… E AGORA?

O PAPEL DA FAMÍLIA

Preparação do Evento dedicado à Carreira

CICLO DE DEBATES | CONECTA-TE | MENTORIA | SESSÕES INDIVIDUAIS PERSONALIZADAS

Atividades referentes ao público do ensino Superior/ Cidadãos à procura de emprego

Atividades referentes ao público do ensino secundário

Atividades referentes a atividades transversais

DEZEMBRO

EVENTO DEDICADO À
CARREIRA

7. Divulgação e comunicação do Projeto
A estratégia de divulgação do nosso projeto assumirá um carácter multifacetado. Por um lado, iremos
utilizar a internet como veículo de informação através do Linkedin, Facebook, Site, Instagram e email; por
outro, e porque queremos chegar a todos os munícipes, iremos divulgar o nosso projeto e comunicar as
nossas iniciativas através de suporte físico (flyers).
Relativamente aos meios online, construiremos uma página de LinkedIn com todas as informações
relativas ao projeto que servirá essencialmente para estabelecer contactos com outros profissionais e
empresas. Através desta rede profissional pretendemos explanar as nossas iniciativas dando um maior
enfoque à Mentoria e ao Conecta-te por se tratar de vertentes do projeto que carecem de maior contacto
com o mundo empresarial. O Facebook será a ferramenta utilizada para ampliar o conhecimento do nosso
projeto por parte dos munícipes. Neste sentido, tal como no Linkedin, divulgaremos todo o programa
estruturado, permitindo uma maior aproximação com o nosso público-alvo através da partilha de ideias ou
questões.
Caracterizada por ser uma rede social em crescimento e direcionada para os mais jovens, consideramos
o Instagram um forte meio de comunicação para o nosso projeto tendo em conta o nosso público-alvo.
Esta rede não funcionará tanto numa vertente informativa, mas sim como uma forma de captação de
atenção através de estímulos visuais, dando também a conhecer as diferentes iniciativas.
O email será a forma de comunicar diretamente com entidades parceiras, potenciais interessados em
participar nas iniciativas, empresas da região e outros contactos que poderão revelar-se pertinentes para
o bom andamento do projeto.
Por último, consideramos que o site será o meio online mais completo, por reunir todas as informações no
mesmo espaço virtual. Desta forma, será possível aceder aos contactos do projeto, às redes sociais em
que se encontra e a todas as iniciativas levadas a cabo ao longo do ano.
No que diz respeito ao suporte físico, consideramos a entrega de flyers em pontos estratégicos da cidade
como a Câmara Municipal, Juntas de Freguesias, Escolas, Centros de Formação e estabelecimentos
comerciais.

8.

Orçamento e Despesas

O Projeto(ME), tratando-se de um serviço gratuito para os cidadãos, não irá beneficiar de nenhum
rendimento, pelo que todas as suas ações e materiais serão asseguradas tendo por referência o valor de
10 000€ do Orçamento Participativo Jovem.
No orçamento são considerados os valores referentes aos espaços, equipamentos e materiais, bem como
custos referentes às iniciativas já mencionadas.
O valor total de investimento é de 6175,13€. Os valores encontram-se descritos com maior pormenor no
documento que se segue em anexo a este documento.

Conclusão

Como munícipes de Valongo temos vindo a presenciar as múltiplas iniciativas que têm permitido o
desenvolvimento psicossocial dos cidadãos. Este desenvolvimento denota-se pelo crescente envolvimento
de todos em tornar o Concelho um espaço mais feliz.
O desenvolvimento individual carece de três dimensões, pessoal, social e profissional pelo que
acreditamos que o Projeta(ME) complementará os esforços que têm sido feitos até hoje, através do
enfoque na vertente profissional, acrescentando valor ao Concelho de Valongo.

Num tempo em que pairam várias ameaças à liberdade e demais valores da democracia
que fomos conquistando ao longo de séculos, assumimos também o desígnio de colocar
o Município de Valongo na dianteira da formação de uma Comunidade Mais Esclarecida e Mais
Participativa.
A Democracia numa comunidade pouco informada e pouco esclarecida pode ficar refém
das tiranias das maiorias bem como das tiranias das minorias, o que deve ser evitado de
forma veemente através do investimento constante numa Cidadania Plena.
José Manuel Ribeiro, Manual Breve de Cidadania Local (2015)

