
 

 

 

 

IO2: Investigação sobre competências 

transversais na Universidade... 

Perspectiva da UE 

2018-1-PL01-KA203-050809 

 

 



 

  



 

Título do projecto: UNIFORS 2020 
Número do acordo de subvenção: 2018-1-PL01-KA203-050809 

Editora: Método Estudios Consultores SLU. 

Edição: A parceria do projecto ERASMUS+ UNIFORS 2020: 

 UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE 

 UNIVERSIDAD DE VIGO 

 UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA ASOCIATIE 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO 

 INFALIA EMPRESA PRIVADA 

 Haute école de la province de Liège 

© Fotografias: direitos de autor dos seus respectivos autores e parceiros do projecto UNIFORS 

2020. 

Direitos de autor: A parceria do projecto ERASMUS+ UNIFORS 2020.  

Este projecto tem sido financiado com o apoio da Comissão Europeia. 

 

“ O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do 

conteúdo que reflecte apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser 

responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina
Pisanie
Local: 31/05/2019 Vigo, Espanha

Karolina
Pisanie
Esta obra está licenciada sob a Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License



 

ÍNDICE 

 

Objectivo da investigação ........................................................................................................ 8 

Questionário para estudantes: ................................................................................................. 9 

 Resultados dos questionários para estudantes ............................................................ 10 

 A nível europeu ........................................................................................................... 11 

 Bélgica......................................................................................................................... 29 

 Polónia ........................................................................................................................ 33 

 Portugal ...................................................................................................................... 36 

 Roménia ...................................................................................................................... 38 

 Espanha....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Comparação da importância das competências transversais por países ............ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Entrevistas a professores. ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Modelo ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Bélgica: ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

1. Odile Heintz................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

2. Cloé Stéveny................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

3. Jean-Marie Dujardin .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4. Cecile Delfosse ............................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5. Nathalie Koenig ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6. David Homburg ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7. Anne Brakmeyn ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

8. Isabelle Bocca .............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Polónia: ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

1. Konrad Szydłowski ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

2. Magdalena Wojarska ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko ..................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4. Karol Wojtowicz .......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5. Artur Wyszyński........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6. Joanna Długosz ............................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7. Magdalena Wysocka.................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

8. Grzegorz Szczubełek .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Portugal .............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Mário Rebelo ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 



 

 Susana Catarina Machado ........................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Bruno Oliveira ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Fábio Silva ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Fábio Dias Duarte ........................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Ana Isabel Coelho Borges ............................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Marisa Roriz Ferreira ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Maria Teresa Barros .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Roménia: ............................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 George Carutasu.......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Georgiana Surdu.......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Iuliu Ivanescu .............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Mariana Coanca .......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Norel Neagu ................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Olga Potecea ............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Stefan Ionescu ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Tudor Edu.................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Espanha .............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Ana Bernabeu Tello ..................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Olalla Nieto Faza.......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Antonio Pena............................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Prof. Artemio Mojón: .................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Professora Elena Alonso .............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Margarita Pino Juste .................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Beatriz Legerén Lago ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Vicente Novegil Souto ................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Boas práticas ........................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

A nível europeu: .................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

1. Abordagem do desemprego juvenil através de programas de treino de competências 

transversais. ........................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

2. Fábrica de desenvolvimento de competências ............. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

3. Soft skills 4.0 para os novos desafios da indústria aeroespacial europeia. ......... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

4. Competências essenciais para profissionais do stséculo XXI .........Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

5. Inclusão social por actividades de voluntariado e de empreendedorismo ......... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Bélgica: ............................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 



 

 Aptidão ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Habilidades de líder escoteiro...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Ferramentas no palco .................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4. OPC SFC ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

5. Les negociales ............................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6. Oficina de competências transversais do Forem .......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Polónia ................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Academia de Habilidades Sociais da Universidade de Medicina de Varsóvia ..... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

 A Academia de Negócios UWM em Olsztyn ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Projecto Geo4work...................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Projecto SezAM Knowledge. ........................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Oficinas de Competência Social e Centro de Aconselhamento de Carreira ........ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Portugal .............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ........ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Universidade do Minho ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 ESTG-P|Porto - Politécnico do Porto ............................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Empresas que fornecem cursos de acordo com as necessidades do mercado ... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Roménia ............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Projecto prático escolar ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 "Projecto "Competências para o mercado de trabalho Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Espanha: ............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Fórum Tecnológico ...................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Laboratório de Projectos na Escola de Engenharia de Telecomunicações .......... Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

 Programa de Mentoreamento na Universidade de Vigo..............Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

 Curso Multidisciplinar sobre Video-Jogos..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Avaliação e acreditação de competências transversais na Universitat Politècnica de 

València .............................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 Referências: ................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

  



 

Objectivo da investigação 

O principal objectivo da investigação é investigar como as universidades estão a dar formação 

aos seus estudantes em competências transversais e com que resultados.  

Os estudantes e professores serão convidados a expressar os seus pontos de vista. Os 

estudantes serão questionados sobre a importância que dão às competências transversais como 

chave para o futuro emprego e a sua opinião sobre a forma como as universidades estão a 

desenvolver essas competências.  

Os professores serão entrevistados para analisar a sua própria visão sobre a importância das 

competências transversais, o seu papel percebido no desenvolvimento de competências 

transversais na universidade, bem como sugestões relativas a cursos de desenvolvimento de 

competências transversais.  

A terceira componente desta investigação é um inventário das melhores práticas existentes no 

desenvolvimento de competências transversais a nível europeu. Cada parceiro universitário 

investigará o seu contexto nacional enquanto que o MEC cobrirá outras iniciativas da UE. Cada 

parceiro incluirá pelo menos 5 boas práticas.  

Os resultados desta investigação serão recolhidos e partilhados na segunda reunião 

transnacional em Bucareste (TM2), onde os diferentes resultados obtidos serão analisados e 

discutidos entre os parceiros do projecto, resultando num plano de módulo e resultados de 

aprendizagem para cada módulo específico que constituirá o curso em linha sobre competências 

transversais. 

Com isto, procuramos uma coerência entre os diferentes módulos que constituirão o curso em 

linha, ao mesmo tempo que recolheremos uma grande variedade de contributos de diferentes 

perspectivas e países, assegurando que os conteúdos posteriores adoptem uma abordagem 

abrangente e uma verdadeira abordagem europeia. 

Metodologia 

O relatório combinará três instrumentos:  

- Instrumento quantitativo: 527 questionários a estudantes.  

- Qualitativa: 40 entrevistas com professores  

- Investigação documental: inventário de 28 melhores práticas de formação em 

competências transversais para estudantes universitários. 



 

Nesta fase de investigação, todos os parceiros abordarão todos os tópicos / módulos que 

constituirão o curso sobre competências transversais.   

 

 

 

Questionário para estudantes: 

Justificação:  

A um nível geral, precisamos de descrever as necessidades actuais no mercado de trabalho e o 

fosso entre as competências transversais que os estudantes já possuem quando terminam os 

seus cursos e as competências transversais exigidas pelo mercado de trabalho. Os relatórios do 

CEDEFOP e da OCDE sugerem que as discrepâncias de competências transversais (tipologia e 

qualidade) são causas de taxas de emprego insatisfatórias dos recém-licenciados.  

Por conseguinte, temos de investigar para saber quais são as competências transversais mais 

exigidas na Europa, encontrar as semelhanças nos 6 países analisados e criar um curso 

transnacional. 

Abordagem:  

Com "Investigação" queremos dizer um questionário que vai ser enviado aos intervenientes 

relevantes. Para a criação do questionário, os parceiros reviram o Relatório ET2020 PLA 

"Developing future skills in higher education", elaborado pela CE em 2016.   

O Quadro Europeu de Competências Chave e o Quadro Europeu de Qualificações fazem a 

distinção entre conhecimentos, aptidões e competências:  

- Conhecimento: significa o resultado da assimilação da informação através da 

aprendizagem.  

- Competências: significa a capacidade de planear aplicar conhecimentos e utilizar know-

how para completar tarefas e resolver problemas. (As aptidões podem ser cognitivas e 

práticas).  

- Competência: significa a capacidade comprovada de utilizar conhecimentos, aptidões e 

capacidades pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou de 

estudo e no desenvolvimento profissional e pessoal.  

Este relatório também agrupa as principais competências importantes para os estudantes do 

ensino superior:  



 

- Aptidões cognitivas: pensamento analítico, crítico, reflexivo, criativo.  

- Competências metodológicas: gestão do tempo, resolução de problemas, tomada de 

decisões, estratégias de aprendizagem, planeamento, competências digitais.  

- Aptidões sociais: comunicação interpessoal, trabalho de equipa, gestão e negociação 

de conflitos, compreensão intercultural.  

A definição de cada habilidade será oferecida e os participantes no questionário classificarão de 

1 a 10 a importância dessa habilidade no seu sector, sendo 1 não importante e 10 muito 

importante; e de 1 a 10 a dificuldade de encontrar novos graduados que tenham essa habilidade, 

sendo 1 fácil de encontrar novos graduados que tenham essa habilidade e 10 muito difícil. 

Para a definição de cada competência utilizámos as definições dadas pelo panorama de 

Competências da UE e pela Rede de Informação Profissional (O*NET), desenvolvida sob o 

patrocínio do Departamento do Trabalho dos EUA/Administração do Emprego e Formação 

(USDOL/ETA). 

 

 Resultados dos questionários para estudantes 

521 estudantes de 5 países europeus participaram neste inquérito, os participantes que não 

completaram toda a informação do inquérito não foram tidos em conta. Foram questionados 

sobre a importância que pensam ter as competências transversais, e se pensam que é fácil 

encontrar cursos de formação em competências transversais. Apesar da harmonização dos 

sistemas de ensino superior iniciada pelo sistema de Bolonha, existem ainda diferenças na 

denominação e duração das carreiras universitárias. 

Para favorecer a comparação de resultados entre países, os estudos dos participantes no 

inquérito foram agrupados em 5 grupos de conhecimento, que são 

- Artes e humanidades.  

- Ciências 

- Ciências da saúde 

- Engenharia e arquitectura 

- Ciências sociais e jurídicas 

No anexo final, é oferecida a relação dos estudos dos participantes no inquérito.  



 

A análise oferecerá uma perspectiva das respostas dos estudantes a nível europeu e também 

uma análise por país.  

 A nível europeu 

No total, 527 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Artes e humanidades 38 

Engenharia e arquitectura 130 

Ciências da Saúde 30 

Ciência 24 

Ciências sociais e jurídicas 305 

Total 527 



 

 

 

 Por sexo:  

 

 

 

 

 

 

Por idade: 

Género Número de participantes 

Feminino 307 

Homem 214 

Prefiro não responder 6 

Total 527 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 451 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

26 - 30 anos de idade 30 

+ 30 anos de idade 46 

Total 527 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 444 

Sim 83 

Total 527 



 

 

 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 207 

Sim 320 

Total 527 

 

 

Pedimos aos estudantes que classificassem diferentes competências transversais, agrupadas 

por três grandes grupos, competências cognitivas, competências metodológicas e 

competências sociais. Os estudantes classificaram de 0 a 5 a importância que dão a estas 

competências sendo 0 eu não tenho uma opinião e 5 é muito importante. Classificaram 



 

também de 0 a 5 como é fácil para eles encontrar um curso relacionado com essa competência, 

sendo 0 eu não tenho uma opinião e 5 muito fácil de encontrar.  

1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção e compreensão 

de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, experiência, e sentidos.  

1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para abordar questões e 

problemas relacionados com o trabalho. 

1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos 

de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos problemas. 

1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que aconteceu.  

1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas aplicações, ideias, relações, 

sistemas, ou produtos, incluindo contribuições artísticas. 

2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para atribuir recursos 

de forma eficiente. 

1.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros. 

1.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e revisão de informação 

relacionada para desenvolver e avaliar opções e implementar soluções. 

1.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de potenciais acções 

para escolher a mais apropriada. 

1.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e procedimentos de 

formação/instrução adequados à situação em que se aprende ou se ensina coisas novas. 

 

1.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para priorizar, organizar, e 

realizar o trabalho. 

1.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das tecnologias da sociedade 

da informação (TIC) para o trabalho e a aprendizagem na sociedade do conhecimento.  

 

2. Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar com pessoas para 

atingir objectivos. 

 

2.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos de vista de forma 

clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem corporal.  

2.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como parte da equipa. 

2.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de disputas, e 

resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros. 

2.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas diversas de forma a 

reconhecer pontos comuns e diferenças, criar ligações com outros e cultivar o respeito 

mútuo. 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  



 

Habilidade Média  

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

3,84 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

3,86 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

3,96 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

3,67 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

3,87 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

3,80 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  3,87 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

3,98 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

3,91 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

3,60 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

3,77 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,66 

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar 
com pessoas para atingir objectivos.  

3,80 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

3,91 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

3,97 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,69 



 

Habilidade Média  

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

3,63 

 

Em geral, as competências cognitivas são as mais valorizadas dos três grupos de competências 

apresentados, mas a diferença sobre a percepção da importância para cada grupo não é 

significativa.  As competências sociais e as competências metodológicas têm a mesma 

pontuação.  

A competência mais valorizada pelos estudantes de toda a Europa que participam no inquérito 

é a resolução de problemas: identificar problemas complexos e rever informação relacionada 

para desenvolver e avaliar opções e implementar soluções.  

Outras competências altamente valorizadas pelos estudantes são o trabalho de equipa; 

pensamento crítico; tomada de decisões e comunicação interpessoal.  

Como podemos ver, os três principais grupos de competências têm uma percepção semelhante 

em média, as competências cognitivas são muito melhor percebidas pelos estudantes.  

Se fizermos uma comparação com o inquérito feito a empresas dentro deste projecto, os 

resultados são os seguintes: 



 

 

 

Percepção da importância por diferentes grupos: (0- Não tenho uma opinião; 5- É muito 

importante) 

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

Team-work: Skills
required to work

well as part of the
team.

Critical thinking:
Using logic and

reasoning to
identify the

strengths and
weaknesses of

alternative
solutions,

conclusions or
approaches to

problems.

Analytical
thinking: analyzing

information and
using logic to
address work-

related issues and
problems.

Interpersonal
communication:
Skills to express
ideas and views

clearly,
confidently and

concisely in
speech, writing

and body
language.

Decision-making:
Considering the

relative costs and
benefits of

potential actions
to choose the

most appropriate
one.

Problem Solving:
identifying

complex problems
and reviewing

related
information to
develop and

evaluate options
and implement

solutions.

Importância por grupos

Empresas Estudantes

Habilidade 

 Participação 
em actividades 
de mobilidade. 

Média.  

 Experiências de 
trabalho ou de 

estágio. 
Média.   

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no 
processo de obtenção e compreensão de novos 
conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

                                
4,02    

                                
3,86    

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e 
utilização da lógica para abordar questões e problemas 
relacionados com o trabalho.  

                                
4,06    

                                
3,88    

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio 
para identificar os pontos fortes e fracos de soluções 
alternativas, conclusões ou abordagens aos problemas.  

                                
4,16    

                                
4,04    

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e 
julgamento sobre o que aconteceu.   

                                
3,85    

                                
3,68    

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou 
criar novas aplicações, ideias, relações, sistemas, ou 
produtos, incluindo contribuições artísticas.  

                                
4,01    

                                
3,85    



 

 

Em geral, os estudantes que participaram em actividades de mobilidade têm uma percepção 

melhor das competências transversais do que a média de todos os estudantes. Os estudantes 

Habilidade 

 Participação 
em actividades 
de mobilidade. 

Média.  

 Experiências de 
trabalho ou de 

estágio. 
Média.   

Habilidade 

 Participação 
em actividades 
de mobilidade. 

Média.  

 Experiências de 
trabalho ou de 

estágio. 
Média.   

 2. Competências metodológicas: Capacidades 
desenvolvidas utilizadas para atribuir recursos de forma 
eficiente.  

                                
3,96    

                                
3,80    

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do 
tempo dos outros.  

                                
4,01    

                                
3,87    

 2.2. Resolução de problemas: identificação de 
problemas complexos e revisão de informação relacionada 
para desenvolver e avaliar opções e implementar 
soluções.  

                                
4,18    

                                
4,00    

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e 
benefícios relativos de potenciais acções para escolher a 
mais apropriada.  

                                
4,07    

                                
3,90    

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização 
de métodos e procedimentos de formação/instrução 
adequados à situação em que se aprende ou se ensina 
coisas novas.  

                                
3,68    

                                
3,60    

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos 
específicos para priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

                                
3,95    

                                
3,81    

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização 
confiante e crítica das tecnologias da sociedade da 
informação (TIC) para o trabalho e a aprendizagem na 
sociedade do conhecimento.   

                                
3,85    

                                
3,64    

 3. Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas 
para trabalhar com pessoas para atingir objectivos.  

                                
4,09    

                                
3,81    

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para 
expressar ideias e pontos de vista de forma clara, 
confiante e concisa na fala, escrita e linguagem corporal.   

                                
4,25    

                                
3,96    

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para 
trabalhar bem como parte da equipa.  

                                
4,18    

                                
4,01    

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de 
queixas, resolução de disputas, e resolução de queixas e 
conflitos, ou negociação com outros.  

                                
3,91    

                                
3,68    

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se 
com culturas diversas de forma a reconhecer pontos 
comuns e diferenças, criar ligações com outros e cultivar o 
respeito mútuo.  

                                
4,01    

                                
3,57    



 

que participaram em actividades de mobilidade apontam a comunicação interpessoal como a 

competência soft mais importante; seguida pelo Trabalho de Equipa e o Pensamento Crítico.  

Os estudantes que tiveram uma experiência de estágio ou que trabalharam apontaram o 

pensamento crítico como a mais importante habilidade suave. A média entre todas as 

competências é inferior à dos estudantes que participaram em actividades de mobilidade.  

Outras competências que são importantes para os estudantes com alguma experiência de 

trabalho são o trabalho de equipa; a resolução de problemas e a comunicação interpessoal.  

 

Percepção por género: (0- Não tenho uma opinião; 5- É muito importante) 

Habilidade 

Género 

Mulheres Homens Não responda 

1.  Competências cognitivas: Habilidades 
utilizadas no processo de obtenção e 

compreensão de novos conhecimentos através 
do pensamento, reflexão, experiência, e 

sentidos. 

3,84 3,73 4,00 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e 

utilização da lógica para abordar questões e 

problemas relacionados com o trabalho.  

3,81 3,85 4,00 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e 

raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos 

de soluções alternativas, conclusões ou 

abordagens aos problemas.  

3,96 3,87 4,16 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e 

julgamento sobre o que aconteceu.   
3,70 3,47 3,66 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, 

ou criar novas aplicações, ideias, relações, 

sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 

artísticas.  

3,87 3,72 4,16 

 2. Competências metodológicas: Capacidades 

desenvolvidas utilizadas para atribuir recursos de 

forma eficiente.  

3,80 3,66 3,86 



 

Habilidade 

Género 

Mulheres Homens Não responda 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo 

e do tempo dos outros.  
3,90 3,74 3,85 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de 

problemas complexos e revisão de informação 

relacionada para desenvolver e avaliar opções e 

implementar soluções.  

4,01 3,89 4,00 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos 

e benefícios relativos de potenciais acções para 

escolher a mais apropriada.  

3,88 3,87 3,66 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e 

utilização de métodos e procedimentos de 

formação/instrução adequados à situação em que 

se aprende ou se ensina coisas novas.  

3,69 3,25 3,66 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos 

específicos para priorizar, organizar, e realizar o 

trabalho.  

3,78 3,59 4,00 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização 

confiante e crítica das tecnologias da sociedade da 

informação (TIC) para o trabalho e a aprendizagem 

na sociedade do conhecimento.   

3,56 3,61 4,00 

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas 

utilizadas para trabalhar com pessoas para atingir 

objectivos.  

3,85 3,60 4,00 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para 

expressar ideias e pontos de vista de forma clara, 

confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 

corporal.   

3,93 3,79 4,16 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias 

para trabalhar bem como parte da equipa.  
3,93 3,91 4,16 



 

Habilidade 

Género 

Mulheres Homens Não responda 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento 

de queixas, resolução de disputas, e resolução de 

queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,76 3,47 3,66 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e 

envolver-se com culturas diversas de forma a 

reconhecer semelhanças e diferenças, criar 

ligações com outros e cultivar o respeito mútuo.  

3,76 3,21 4,00 

 

Em geral, as mulheres e as pessoas que decidiram não responder a esta pergunta têm uma 

percepção mais elevada da importância das competências transversais dos homens bronzeados.  

As competências mais valorizadas pelas pessoas que decidiram não responder à pergunta são: 

Pensamento crítico; Pensamento criativo; Comunicação interpessoal e trabalho de equipa.  

As competências mais valorizadas pelas mulheres são: Resolução de problemas, pensamento 

crítico, comunicação interpessoal e trabalho de equipa.  

As competências mais valorizadas pelos homens são: Trabalho de equipa, resolução de 

problemas; tomada de decisões e pensamento crítico.  

Importância por área de conhecimento: (0- Não tenho uma opinião; 5- É muito importante) 

Habilidade 

Área de conhecimento 

Artes/ 

Humanidade

s 

Engenharia Ciências 
Ciências 

da saúde 

Ciências 

sociais 

1.  Competências cognitivas: 

Habilidades utilizadas no 

processo de obtenção e 

compreensão de novos 

conhecimentos através do 

pensamento, reflexão, 

experiência, e sentidos. 

4,20 3,95 3,68 3,64 3,71 



 

Habilidade 

Área de conhecimento 

Artes/ 

Humanidade

s 

Engenharia Ciências 
Ciências 

da saúde 

Ciências 

sociais 

1.1. Pensamento analítico: 

análise da informação e 

utilização da lógica para 

abordar questões e 

problemas relacionados com 

o trabalho. 

4,31 4,13 3,83 3,56 3,69 

1.2. O pensamento crítico: 

Usando lógica e raciocínio 

para identificar os pontos 

fortes e fracos de soluções 

alternativas, conclusões ou 

abordagens aos problemas. 

4,36 4,08 3,87 4,03 3,80 

1.3. Pensamento reflexivo: 

processos de análise e 

julgamento sobre o que 

aconteceu. 

3,92 3,60 3,58 3,50 3,59 

1.4. Pensamento criativo: 

Desenvolver, conceber, ou 

criar novas aplicações, 

ideias, relações, sistemas, ou 

produtos, incluindo 

contribuições artísticas. 

4,21 3,98 3,45 3,46 3,76 

2. Competências 

metodológicas: 

Capacidades desenvolvidas 

utilizadas para atribuir 

recursos de forma eficiente. 

4,04 3,85 3,66 3,28 3,72 



 

Habilidade 

Área de conhecimento 

Artes/ 

Humanidade

s 

Engenharia Ciências 
Ciências 

da saúde 

Ciências 

sociais 

2.1. Gestão do tempo: A 

gestão do próprio tempo e 

do tempo dos outros. 

4,00 3,89 3,87 3,56 3,82 

2.2. Resolução de 

problemas: identificação de 

problemas complexos e 

revisão de informação 

relacionada para 

desenvolver e avaliar opções 

e implementar soluções. 

4,07 4,09 4,04 3,76 3,91 

2.3. Tomada de decisões: 

Considerando os custos e 

benefícios relativos de 

potenciais acções para 

escolher a mais apropriada. 

4,10 3,99 3,79 3,43 3,84 

2.4. Estratégias de 

aprendizagem: Selecção e 

utilização de métodos e 

procedimentos de 

formação/instrução 

adequados à situação em 

que se aprende ou se ensina 

coisas novas. 

3,84 3,54 3,08 3,23 3,52 

2.5. Planeamento: 

Desenvolver objectivos e 

planos específicos para 

priorizar, organizar, e 

realizar o trabalho. 

3,97 3,84 3,75 3,06 3,67 



 

Habilidade 

Área de conhecimento 

Artes/ 

Humanidade

s 

Engenharia Ciências 
Ciências 

da saúde 

Ciências 

sociais 

2.6. Competências digitais: 

envolver a utilização 

confiante e crítica das 

tecnologias da sociedade da 

informação (TIC) para o 

trabalho e a aprendizagem 

na sociedade do 

conhecimento. 

4,28 3,73 3,45 2,66 3,54 

3.        Aptidões sociais: 

Capacidades desenvolvidas 

utilizadas para trabalhar 

com pessoas para atingir 

objectivos. 

4,16 3,77 3,53 3,49 3,73 

3.1. Comunicação 

interpessoal: Habilidade 

para expressar ideias e 

pontos de vista de forma 

clara, confiante e concisa na 

fala, escrita e linguagem 

corporal. 

4,31 3,92 3,58 3,70 3,84 

3.2. Trabalho de equipa: 

Habilidades necessárias para 

trabalhar bem como parte 

da equipa. 

4,05 4,11 3,95 3,33 3,89 

3.3. Gestão e negociação de 

conflitos: Tratamento de 

queixas, resolução de 

disputas, e resolução de 

3,97 3,70 3,37 3,46 3,61 



 

Habilidade 

Área de conhecimento 

Artes/ 

Humanidade

s 

Engenharia Ciências 
Ciências 

da saúde 

Ciências 

sociais 

queixas e conflitos, ou 

negociação com outros. 

3.4. Compreensão 

intercultural: valorizar e 

envolver-se com culturas 

diversas de forma a 

reconhecer pontos comuns 

e diferenças, criar ligações 

com outros e cultivar o 

respeito mútuo. 

4,31 3,35 3,20 3,46 3,56 

 

Em geral, os estudantes de Artes e Humanidades atribuem uma pontuação mais elevada a soft 

skills do que os estudantes de ciências e ciências da saúde. O pensamento crítico é a única 

competência que está no top quatro das competências mais valiosas para todos os grupos 

participantes.  

Outras competências altamente valorizadas por quase todos os grupos participantes são a 

resolução de problemas, comunicação interpessoal, pensamento analítico e trabalho de equipa.  

 

Cursos sobre competências transversais: (0- Não tenho uma opinião; 5- É muito difícil de 

encontrar) 

Habilidade Média 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de 
obtenção e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, 
reflexão, experiência, e sentidos.   

             3,02    

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica 
para abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

             2,95    

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens 
aos problemas.  

             3,06    



 

Habilidade Média 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

             2,94    

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

             3,14    

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

             2,91    

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.               2,92    

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

             3,04    

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

             3,05    

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

             2,93    

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

             2,88    

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

             2,66    

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar 
com pessoas para atingir objectivos.  

             2,80    

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

             2,68    

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

             2,63    

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução 
de disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

             3,01    

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

             2,87    

 

Quando se trata de encontrar cursos para formar competências transversais, os estudantes 

também comercializam competências cognitivas como as competências das quais é mais difícil 

encontrar cursos. Percebem também que, em geral, é fácil encontrar cursos de competências 

sociais. 



 

As competências cognitivas são também vistas como as competências mais importantes pelos 

estudantes, pelo que em geral é necessário oferecer mais cursos de formação nessas 

competências. Os estudantes percebem que podem aceder facilmente a cursos de formação 

relacionados com competências sociais do que a outros cursos, especialmente trabalho de 

equipa. 

Entre as competências metodológicas, os estudantes pensam que a oferta sobre competências 

digitais é boa e que é fácil encontrar cursos sobre esse tema; por outro lado, a tomada de 

decisões e a resolução de problemas estão entre as 4 competências de topo que os estudantes 

pensam ser mais difícil encontrar um curso.  

As competências cognitivas são as competências percebidas como as mais importantes pelos 

estudantes, mas também as que têm mais dificuldade em encontrar um curso. A capacidade que 

os estudantes consideram mais complicada para encontrar um curso é o pensamento criativo, 

seguido pelo pensamento crítico. Devido à importância de ambas as competências, o curso de 

formação deve incluí-las ambas nos currículos. 

Se cruzarmos a data entre as empresas de soft skills que dizem ser difíceis de encontrar nos 

recém-formados são também as competências que os estudantes dizem ser difíceis de 

encontrar cursos para os formar.  

 

 

Em geral, as exigências do mercado de trabalho satisfazem as exigências de formação dos 

estudantes, mas os cursos são mais fáceis de encontrar do que os estudantes e trabalham com 

essas competências transversais, o que significa que os programas de formação não são eficazes 
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Necessidades do mercado de trabalho vs. oferta de 
formação

Empresas Estudantes



 

e há necessidade de aumentar a colaboração entre o sector empresarial e as instituições de 

ensino superior para criar programas de formação relevantes para ambos.  

  

 

 

  Bélgica 

 

No total, 95 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Engenharia e arquitectura 8 

Ciências da Saúde 24 

Ciência 4 

Ciências sociais e jurídicas 59 

Total 95 

 

Por sexo:  

 

 

 

 

 

Por idade: 

Género Número de participantes 

Feminino 67 

Homem 26 

Prefiro não responder 2 

Total 95 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 87 

26 - 30 anos de idade 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 19 

Sim 76 

Total 95 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  

Habilidade Bélgica 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

3,61 

+ 30 anos de idade 2 

Total 95 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 81 

Sim 14 

Total 95 



 

Habilidade Bélgica 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

3,56 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

4,00 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

3,43 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

3,43 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

3,62 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  
3,74 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

3,89 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

3,62 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

3,38 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

3,68 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,42 

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar 
com pessoas para atingir objectivos.  

3,72 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

3,83 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

3,93 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,58 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

3,53 



 

 

  



 

 Polónia 

No total, 117 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Engenharia e arquitectura 40 

Ciências da Saúde 5 

Ciência 7 

Ciências sociais e jurídicas 65 

Total 117 

 

 Por sexo:  

 

 

 

Por idade: 

 

 

 

 

 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Feminino 63 

Homem 54 

Total 117 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 114 

26 - 30 anos de idade 3 

Total 117 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 108 

Sim 9 

Total 117 



 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 46 

Sim 71 

Total 117 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  

Habilidade Polónia 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

3,77 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

3,88 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

3,83 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

3,56 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

3,82 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

3,72 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  
3,81 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

3,97 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

4,03 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

3,29 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

3,71 



 

Habilidade Polónia 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,50 

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar 
com pessoas para atingir objectivos.  

3,61 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

3,89 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

3,83 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,40 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

3,31 

 

  



 

 Portugal 

No total, 107 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Engenharia e arquitectura 30 

Ciência 1 

Ciências sociais e jurídicas 76 

Total 107 

 

 Por sexo:  

 

 

 

 

Por idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Feminino 61 

Homem 44 

Prefiro não responder 2 

Total 107 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 70 

26 - 30 anos de idade 4 

+ 30 33 

Total 107 



 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 45 

Sim 62 

Total 107 

 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  

Habilidade Portugal 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

3,78 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

3,74 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

3,89 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

3,70 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

3,78 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

3,83 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  
3,89 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 104 

Sim 3 

Total 107 



 

Habilidade Portugal 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

3,93 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

3,84 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

3,79 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

3,85 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,67 

 3.        Competências sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
trabalhar com pessoas para atingir objectivos.  

3,88 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

3,91 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

4,01 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,85 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo. 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Roménia 

 

No total, 102 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Engenharia e arquitectura 14 

Ciências da Saúde 1 

Ciências sociais e jurídicas 87 

Total 102 

 

Por sexo:  

 

 

 

 

Por idade: 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Feminino 55 

Homem 47 

Total 102 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 90 

26 - 30 anos de idade 6 

+ 30 6 

Total 102 



 

 

 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 47 

Sim 55 

Total 102 

 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  

Habilidade Roménia 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

3,73 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

3,71 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

3,68 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

3,60 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

3,93 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 80 

Sim 22 

Total 102 



 

Habilidade Roménia 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

3,71 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  
3,73 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

3,85 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

3,84 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

3,55 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

3,55 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,76 

 3.        Aptidões sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para trabalhar 
com pessoas para atingir objectivos.  

3,61 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

3,66 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

3,73 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

3,56 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

3,49 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Espanha 

No total, 106 estudantes participaram neste inquérito de investigação. A categorização dos 

mesmos é a seguinte: 

Por área de conhecimento:  

Área de conhecimento Número de participantes 

Artes e Humanidades 38 

Engenharia e arquitectura 38 

Ciência 12 

Ciências sociais e jurídicas 18 

Total 106 

 

Por sexo:  

 

 

 

 

 

Por idade: 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Feminino 61 

Homem 43 

Prefiro não responder 2 

Total 106 

Idade Número de participantes 

17 - 25 anos de idade 90 

26 - 30 anos de idade 11 

+ 30 5 

Total 106 



 

 

 

Participação anterior em actividades de mobilidade: 

 

 

 

 

 

Experiência profissional: 

Experiência profissional Número de participantes 

Não 50 

Sim 56 

Total 102 

 

 

Importância das competências transversais; média da UE: (0- Não tenho uma opinião; 5- É 

muito importante)  

Habilidade Espanha 

 1.  Competências cognitivas: Habilidades utilizadas no processo de obtenção 
e compreensão de novos conhecimentos através do pensamento, reflexão, 
experiência, e sentidos.   

4,28 

 1.1. Pensamento analítico: análise da informação e utilização da lógica para 
abordar questões e problemas relacionados com o trabalho.  

4,36 

 1.2. O pensamento crítico: Usando lógica e raciocínio para identificar os 
pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens aos 
problemas.  

4,42 

 1.3. Pensamento reflexivo: processos de análise e julgamento sobre o que 
aconteceu.   

4,07 

 1.4. Pensamento criativo: Desenvolver, conceber, ou criar novas 
aplicações, ideias, relações, sistemas, ou produtos, incluindo contribuições 
artísticas.  

4,28 

Participação em actividades 

de mobilidade 

Número de participantes 

Não 71 

Sim 35 

Total 106 



 

Habilidade Espanha 

 2. Competências metodológicas: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
atribuir recursos de forma eficiente.  

4,10 

 2.1. Gestão do tempo: A gestão do próprio tempo e do tempo dos outros.  
4,16 

 2.2. Resolução de problemas: identificação de problemas complexos e 
revisão de informação relacionada para desenvolver e avaliar opções e 
implementar soluções.  

4,26 

 2.3. Tomada de decisões: Considerando os custos e benefícios relativos de 
potenciais acções para escolher a mais apropriada.  

4,16 

 2.4. Estratégias de aprendizagem: Selecção e utilização de métodos e 
procedimentos de formação/instrução adequados à situação em que se 
aprende ou se ensina coisas novas.  

4,01 

 2.5. Planeamento: Desenvolver objectivos e planos específicos para 
priorizar, organizar, e realizar o trabalho.  

4,04 

 2.6. Competências digitais: envolver a utilização confiante e crítica das 
tecnologias da sociedade da informação (TIC) para o trabalho e a 
aprendizagem na sociedade do conhecimento.   

3,96 

 3.        Competências sociais: Capacidades desenvolvidas utilizadas para 
trabalhar com pessoas para atingir objectivos.  

4,19 

 3.1. Comunicação interpessoal: Habilidade para expressar ideias e pontos 
de vista de forma clara, confiante e concisa na fala, escrita e linguagem 
corporal.   

4,27 

 3.2. Trabalho de equipa: Habilidades necessárias para trabalhar bem como 
parte da equipa.  

4,34 

 3.3. Gestão e negociação de conflitos: Tratamento de queixas, resolução de 
disputas, e resolução de queixas e conflitos, ou negociação com outros.  

4,09 

 3.4. Compreensão intercultural: valorizar e envolver-se com culturas 
diversas de forma a reconhecer semelhanças e diferenças, criar ligações com 
outros e cultivar o respeito mútuo.  

4,06 

 

  



 

 Comparação da importância das competências transversais por 

países 

 

 

 

 

 

1.  Cognitive skills: Skills used in the process of obtaining and
understanding new knowledge through thought, reflection, experience,

and the senses.

UE 3.84

Bélgica 3.61

Polónia 3.77

Portugal 3.78

Roménia 3.73

Espanha 4.28
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1.1.  Analytical thinking: analyzing information and using logic to address
work-related issues and problems.

UE 3.86

Bélgica 3.56

Polónia 3.88

Portugal 3.74

Roménia 3.71

Espanha 4.36
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1.3.  Reflective thinking: processes of analyzing and making judgments
about what has happened.

UE 3.67

Bélgica 3.43

Polónia 3.56

Portugal 3.70

Roménia 3.60

Espanha 4.07
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1.2.  Critical thinking: Using logic and reasoning to identify the strengths
and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to

problems.

UE 3.96

Bélgica 4.00

Polónia 3.83

Portugal 3.89

Roménia 3.68

Espanha 4.42
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2. Methodological skills: Developed capacities used to allocate resources
efficiently.

UE 3.80

Bélgica 3.62

Polónia 3.72

Portugal 3.83

Roménia 3.71

Espanha 4.10
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1.4.  Creative thinking: Developing, designing, or creating new
applications, ideas, relationships, systems, or products, including artistic

contributions.

UE 3.87

Bélgica 3.43

Polónia 3.82

Portugal 3.78

Roménia 3.93

Espanha 4.28
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2.2.  Problem Solving: identifying complex problems and reviewing
related information to develop and evaluate options and implement

solutions.

UE 3.98

Bélgica 3.89

Polónia 3.97

Portugal 3.93

Roménia 3.85

Espanha 4.26
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2.1.  Time management: Managing one's own time and the time of
others.

UE 3.87

Bélgica 3.74

Polónia 3.81

Portugal 3.89

Roménia 3.73

Espanha 4.16
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2.4.  Learning strategies: Selecting and using training/instructional
methods and procedures appropriate for the situation when learning or

teaching new things.

UE 3.60

Bélgica 3.38

Polónia 3.29

Portugal 3.79

Roménia 3.55

Espanha 4.01

 -
 0.50
 1.00
 1.50
 2.00
 2.50
 3.00
 3.50
 4.00
 4.50

IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS

UE

Bélgica

Polónia

Portugal

Roménia

Espanha

2.3.  Decision-making: Considering the relative costs and benefits of
potential actions to choose the most appropriate one.

UE 3.91

Bélgica 3.62

Polónia 4.03

Portugal 3.84

Roménia 3.84

Espanha 4.16
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2.6.  Digital skills:  involve confident and critical use of information
society technology (ICT) in for working and learning in the knowledge

society.

UE 3.66

Bélgica 3.42

Polónia 3.50

Portugal 3.67

Roménia 3.76

Espanha 3.96
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2.5.  Planning: Developing specific goals and plans to prioritize, organize,
and accomplish the work.

UE 3.77

Bélgica 3.68

Polónia 3.71

Portugal 3.85

Roménia 3.55

Espanha 4.04
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3.1.  Interpersonal communication: Skills to express ideas and views
clearly, confidently and concisely in speech, writing and body language.

UE 3.91

Bélgica 3.83

Polónia 3.89

Portugal 3.91

Roménia 3.66

Espanha 4.27
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3. Social skills: Developed capacities used to work with people to achieve
goals.

UE 3.80

Bélgica 3.72

Polónia 3.61

Portugal 3.88

Roménia 3.61

Espanha 4.19
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3.3.  Conflict management and negotiation: Handling complaints, settling
disputes, and resolving grievances and conflicts, or otherwise negotiating

with others.

UE 3.69

Bélgica 3.58

Polónia 3.40

Portugal 3.85

Roménia 3.56

Espanha 4.09
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3.2.  Team-work: Skills required to work well as part of the team.

UE 3.97

Bélgica 3.93

Polónia 3.83

Portugal 4.01

Roménia 3.73

Espanha 4.34
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3.4.  Inter-cultural understanding: value and engaging with diverse
cultures in ways that recognize commonalities and differences, create

connections with others and cultivate mutual respect.

UE 3.63

Bélgica 3.53

Polónia 3.31

Portugal 3.77

Roménia 3.49

Espanha 4.06
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Entrevistas a professores. 

O objectivo desta secção é conhecer a percepção que os professores têm sobre a importância 

das competências transversais, se estão a formar os seus alunos em competências 

transversais, e como incluir a formação em competências transversais nos currículos oficiais.  

 

Modelo 

Instruções para o entrevistador 

1- Gravar a entrevista, com um gravador de fita ou qualquer outro dispositivo electrónico. 

Certifique-se de que tem bateria suficiente e de que o dispositivo está a funcionar 

correctamente.  

2- Faça a entrevista na língua em que tanto você como o entrevistador se sentem mais à 

vontade. 

3- As secções e as perguntas de exemplo não são um guião fechado, deixe que o 

entrevistado se exprima.  

4- Se no final pensar que não falou de nenhuma das secções principais, pode voltar a ela e 

fazer quaisquer perguntas adicionais. Utilize as perguntas de amostra, se precisar delas. 

5- Para cada entrevista, resumir as principais conclusões para cada secção e um breve 

resumo final em inglês. 

 

Modelo:  

Entrevista Nº:     

Data:      Duração:  

DADOS PESSOAIS: 

Nome do parceiro da entrevista:  

Instituição para a qual trabalha: 

Profissão e campo de trabalho: 

Grau em que está a ensinar: 

Assunto:  

Curso: 

Género: 

Idade: 



 

Nacionalidade: 

E-mail: 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais: o principal objectivo desta secção é saber se os professores 

estão conscientes da importância das competências transversais e se sentem a necessidade 

de formar os seus alunos em competências transversais.  

Também poderia ser interessante saber se os professores têm ligações com o sector 

empresarial ou com o mercado de trabalho.  

Exemplo de perguntas a fazer: 

- O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

- Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

- Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação 

laboral de novos licenciados?  

- Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

- Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  Nesta secção procuramos saber mais sobre o papel 

do professor no desenvolvimento de competências transversais e como formar 

competências no contexto universitário.  

Exemplo de perguntas: 

- As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

- Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

- Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de 

educação de competências transversais? 

- Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de 

competências transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

- Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 



 

- Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais. A última 

secção procura recolher a opinião dos professores sobre como as competências transversais 

podem ser formadas nas universidades.  

Exemplo de perguntas:  

- Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da 

sua universidade?  

- Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

- Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência 

do campo de estudo? 

- Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

  



 

Bélgica:  

Todos os professores belgas participantes nas entrevistas concordam sobre a importância das 

competências transversais para aumentar a empregabilidade dos seus estudantes e também 

sobre a importância das competências transversais no processo de ensino.  

Algumas das conclusões são: 

- 60% de todas as competências exigidas nos anúncios de emprego são competências 

transversais.  

- Para melhor formar competências transversais, os grupos devem ser pequenos, com 

menos de 25 alunos por grupo. Os grupos maiores tornam impossível alcançar todos os 

participantes e são um impedimento para ensinar competências transversais.  

- As competências transversais devem ser ensinadas como competências transversais por 

todos os professores.  

- Algumas competências transversais são mais fáceis de treinar do que outras, por 

exemplo, a gestão do tempo é mais fácil de treinar do que a mente crítica.  

- Uma das melhores formas de treinar competências transversais é através da 

gamificação e do desempenho de papéis.  

 

1. Odile Heintz 

Data: 18 de Janeiro de 2019     Duração:  1 hora 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole de la Province de Liège  

Percurso de carreira: Licenciou-se em Comunicação pela HEPL, depois fez um mestrado em 

sociologia na Universidade de Liège. Começou a trabalhar para uma empresa sediada no 

Luxemburgo especializada na formação de empresários dos sectores do marketing, 

comunicação e eventos. Formou executivos em técnicas de comunicação (como falar em 

público,... ) Depois começou a trabalhar como RH para uma empresa que ajuda desempregados 

de longa duração a encontrar um emprego . Trabalhou para estas duas empresas durante 6 

anos. Depois, começou a ensinar filosofia moral na escola secundária durante 7 anos. Agora é 

professora na HEPL. 

Faculdade: Ciências Sociais e Economia 



 

Solteiros/Mestres envolvidos: Bacharelato em Cooperação Internacional, Bacharelato em 

Gestão de Recursos Humanos, Bacharelato em Trabalho Social, e Mestrado em Gestão Pública. 

Cursos ministrados: Seminário sobre investigação quantitativa e qualitativa, seminário sobre 

competências transversais e orientação sobre como encontrar e prosperar numa colocação, 

sociologia, palestras sobre a organização de instituições sociais 

Género: Feminino 

Idade: 39 

Nacionalidade: Belga 

E-mail: odile.heintz@ens.provincedeliege.be 

SÍNTESE 

Para ela, as competências transversais são competências comportamentais que ela também 

chama "competências para a vida" porque para ela são quase inatas e estão bastante 

relacionadas com a personalidade de alguém.  

São fundamentais para conseguir um emprego, mas também para prosperar quando se tem um 

emprego, para se integrar numa equipa e basicamente para satisfazer as expectativas da 

direcção. Para integrar o mundo do trabalho, antes de terem competências transversais, os 

jovens devem dominar as regras de etiqueta (postura, pontualidade, cortesia e vocabulário). As 

competências transversais incluem estas regras de etiqueta, bem como precisão, 

adaptabilidade, sentido de esforço e perseverança.  

No seu primeiro trabalho, participou em projectos de soft skills, uma vez que os vários cursos 

de formação que ministrou visavam desenvolver soft skills (gestão de equipas, comunicação,... 

) No seu segundo trabalho, as pessoas à procura de trabalho receberam alguma formação em 

soft skills (pontualidade, fiabilidade, comunicação com empatia, gestão da raiva, atenção aos 

detalhes, higiene básica, ...) porque podiam encontrar-se a trabalhar para uma empresa de 

serviços de lavandaria mas também a ter contactos com clientes.  

Para ela, um bom professor tem de ser humano, benevolente, paciente, curioso, e perseverante, 

com capacidades de comunicação e de organização. Ela pensa que os professores estão 

constantemente a ensinar competências transversais aos seus alunos, pedindo-lhes que tenham 

uma boa postura, que comuniquem bem, que sejam precisos, pontuais, que entreguem um 

trabalho limpo,... Estas são competências transversais que eles querem que eles adquiram. 

Algumas competências deveriam ser ensinadas em casa, mas infelizmente os estudantes não 



 

têm a mesma formação. Portanto, é lógico e normal que os professores lhes ensinem algo que 

não lhes tenha sido ensinado noutro lugar.    

Os teatros de conferências não são adequados para o ensino de competências transversais. Num 

mundo perfeito, eles seriam ensinados a grupos de 12 estudantes. Em grandes grupos, o 

professor não pode lidar com todos os problemas e não pode permitir que todos os estudantes 

se expressem por falta de tempo. Infelizmente, a maioria dos grupos que ensina situa-se entre 

50 e 140 estudantes. No entanto, o seu curso de "soft skills" é dado a grupos de 25 alunos. 

Frequentou muitos cursos de formação relacionados com soft skills: análise transaccional 

(aprender a desafiar-se e compreender o nosso comportamento), comunicação não violenta 

(comunicar de uma forma benevolente e respeitosa), coaching, programação neuro-linguística.   

Desde o primeiro ao terceiro ano, podemos ver claramente que os nossos estudantes 

desenvolveram adaptabilidade e capacidades de organização. São capazes de estruturar melhor 

a informação, completar as suas tarefas, desenvolveram uma mente crítica, adquiriram 

reflexos... automáticosAs competências transversais ensinadas no Colégio são essenciais para 

integrar o mundo do trabalho. A criatividade é talvez uma competência "soft" que devem 

melhorar. Os estudantes estão habituados a trabalhar dentro de um quadro.  Sem ela, eles 

sentem-se perdidos. Mas ter diferentes abordagens aos problemas é, na verdade, primordial 

para os resolver no mundo profissional.  

 

Quando olhamos para anúncios de emprego, podemos ver que 60% dos requisitos estão ligados 

a soft skills. Por isso, os nossos alunos devem estar prontos. Deveríamos ensiná-los 

gradualmente. No primeiro ano, eles indicariam as competências transversais que têm de 

melhorar. No segundo ano, desenvolveriam estas competências através de vários exercícios e, 

no terceiro ano, verificariam se realmente adquiriram estas competências e identificariam as 

competências transversais que são mais necessárias nos seus futuros empregos.  

As competências transversais são ensinadas através de actividades, jogos... Nos seus cursos, ela 

dá pouca teoria mas pede aos alunos que participem muito.  

Primeiro, eles fazem um exercício e depois, Odile dá a teoria correspondente. Por exemplo, em 

grupos de 4, os estudantes recebem um ovo, um fio e uma esponja. Eles têm de encontrar uma 

solução para que o ovo possa cair sem se partir. No final do exercício, os estudantes podem 

analisar o seu papel no grupo (seguidor, líder, e camiseiro). Com base no que eles dizem, o 

professor dá mais informações e explica a teoria sobre os vários tipos de comportamento 

possíveis quando se trabalha em equipa.    



 

Outro exemplo: antes de ensinar a comunicação não violenta, ela usa o jogo do "amendoim e 

gorila". Alguns estudantes serão escolhidos como "gorilas" e terão de fazer tudo para agradar a 

outros estudantes (escolhidos como "amendoins") durante uma semana sem lhes dizer que são 

os seus amendoins. Uma semana depois, os "amendoins" dizem aos seus gorilas se estão 

satisfeitos com o comportamento dos seus colegas de turma utilizando técnicas de comunicação 

não violentas, por exemplo "reparei que mantiveram a porta aberta e senti-me tomado em 

consideração, obrigado" ou "não reparei em nenhum momento que vocês eram o meu gorila".  

Outro exemplo: os estudantes têm de trazer dois anúncios de emprego, um do seu sector e 

outro do seu sector. Depois têm de identificar as competências transversais necessárias e, assim, 

apercebem-se da importância destas competências.  

Para desenvolver a criatividade, ela projecta algumas fotografias num quadro branco dizendo-

lhes que são tiradas de filmes. Os estudantes têm de dar o nome de um filme e explicar a sua 

escolha. Desta forma, podem desenvolver a sua criatividade enquanto praticam outras 

competências como falar em público à medida que apresentam oralmente a sua escolha. O 

professor avaliará então a estrutura e coerência do texto, postura, vocabulário escolhido...) 

Para concluir, o ensino de competências transversais deve ser feito gradualmente e integrado 

nos outros cursos do seu currículo. No entanto, um curso específico sobre competências 

transversais permite aos estudantes concentrarem-se nas competências específicas exigidas no 

seu trabalho futuro e permite ao professor concentrar-se em cada estudante. No final deste 

curso, os estudantes têm de fazer a sua avaliação pessoal de competências e explicar as soluções 

concretas que irão trazer se lhes faltarem algumas destas competências. 

 

2. Cloé Stéveny 

Data: 21 de Janeiro de 2019     Duração: 1h 20 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole de la Province de Liège  

Percurso de carreira: Licenciou-se como psicóloga clínica. Começou a trabalhar no 

departamento psiquiátrico de um hospital.  Depois trabalhou para um serviço de assistência 

policial às vítimas. Depois fez um curso de dinâmica de grupos e análise institucional na 

Universidade de Liège. Trabalhou como formadora independente no trabalho de equipa e na 

prevenção de conflitos. Actualmente, ensina na HEPL há 11 anos.  



 

Faculdade: Ciências Sociais e Educação 

Solteiros/Mestres envolvidos: Bacharelato em Trabalho Social, Bacharelato em Recursos 

Humanos, Mestrado em Prevenção e Gestão de Conflitos 

Cursos ministrados: Coordenação de estágios de estudantes, orientação em projectos 

profissionais, formação em trabalho de equipa, metodologia de prevenção da violência, gestão 

de conflitos 

 

 

SÍNTESE 

Para ela, as competências transversais são todas as competências transdisciplinares que são 

principalmente interpessoais. Referem-se também à gestão do stress, adaptabilidade, e auto-

apresentação. 

Desde a sua entrada no mundo do trabalho, tem vindo a formar pessoas em competências 

transversais. Quando trabalhou no serviço de assistência policial às vítimas, trabalhou na gestão 

do stress e em como lidar com situações de crise, e ajudou os polícias a lidar com situações 

difíceis e a ter a atitude certa. Os projectos levaram a várias acções: os agentes da polícia 

conseguiram o apoio dos gestores ou foram encaminhados para a "equipa de stress" quando 

enfrentaram um acontecimento chocante, alguns problemas de organização foram resolvidos... 

 

Para ela, os professores devem ser capazes de gerir um grupo, ouvir os outros, estar disponíveis, 

abordar conflitos, mas também devem ser capazes de se exprimir em público e de suscitar o 

interesse da sua audiência.   Além disso, devem ser capazes de trabalhar em equipa. Ela pensa 

que ensinar soft skills é claramente o papel do professor, especialmente o seu papel porque 

desenvolver soft skills é o objectivo dos seus cursos. Ela ensina em grupos de 15-25 alunos.  Para 

ela, este tamanho é a principal condição para o ensino de soft skills. Além disso, ela pensa que 

devem ser ensinadas em todos os currículos porque no mundo do trabalho, todos os empregos 

requerem competências transversais, qualquer que seja o sector.  

No entanto, lamenta que os professores do ensino primário e secundário não estejam 

envolvidos no ensino destas competências. Eles não levam realmente estas competências em 

consideração, excepto algumas escolas especializadas em métodos de ensino Freinet.  



 

Frequentou por sua própria iniciativa vários cursos de formação de curta duração (1-2 dias) 

envolvendo o ensino de soft skills: sociocracia, gestão da violência, inteligência colectiva. 

Os estudantes são ensinados competências transversais ao longo dos seus estudos. No entanto, 

têm dificuldade em transferir estas competências para outro contexto. Por exemplo, nos RH, 

eles têm um curso de negociação. Quando iniciam o exercício, não aplicam espontaneamente o 

que viram na aula. Mas quando lhes diz para fazerem algo, sabem exactamente o que fazer e 

fazem-no.  Portanto, o que aprenderam ainda não é automático. Talvez devessem atribuir-lhe 

mais tempo.  

Também dá formação a professores licenciados em educação especial que tinha como 

estudantes alguns anos antes. O que ela nota é que eles não aplicam nada do que aprenderam 

durante os seus estudos (têm dificuldade em liderar uma reunião, não são assertivos). 

Conhecem a teoria sobre o assunto mas são incapazes de a pôr em prática. Quando lhes pedimos 

que analisem uma situação, são incapazes de recuar e de ter uma visão de conjunto, 

especialmente no que diz respeito às suas relações com os outros.   

Quanto aos métodos utilizados, no seu curso de negociação e gestão de conflitos, ela utiliza duas 

técnicas. Ou dá a teoria e depois exercícios como uma situação próxima da realidade ou um 

roleplay onde têm de aplicar aquilo de que acabaram de falar, ou coloca-os numa situação e 

fazê-los adivinhar os antecedentes teóricos. Por exemplo, ela quer que eles pratiquem o duplo 

mandato, por isso coloca-os numa situação concreta em que têm de o praticar. Com os Mestres, 

dá um curso mais teórico mas, sempre que possível, dá algum feedback sobre a forma como 

conduziram a reunião, tomaram a sua decisão ou a forma como comunicaram. Isto só é possível 

se tivermos formação sobre como observar e dar feedback.  

Em resumo, o ensino de competências transversais deve ser feito em pequenos grupos (máximo 

18 alunos) e principalmente através de jogos. Além disso, precisamos de dominar as subtilezas 

da nossa língua para observar uma situação. Devemos utilizar as encenações utilizadas nas 

empresas e transformá-las em exercícios. Quanto à sessão de formação de uma semana que a 

Eurofors está a planear para o próximo ano, seria interessante trabalhar repetidamente numa 

competência e, por exemplo, para desenvolver as suas capacidades de observação, deveríamos 

fazer vídeos para que possam praticar a observação dos elementos verbais e não verbais de uma 

situação.  

 

3. Jean-Marie Dujardin 

Data: 5 de Fevereiro de 2019     Duração: 45 minutos 



 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Liège (ULG) 

Percurso de carreira: Licenciou-se como engenheiro de vendas na HEC. Depois fez um 

doutoramento em Administração de Empresas. Começou a ensinar na escola secundária e 

também trabalhou para o ONEM, dando formação. Depois começou a trabalhar na HEC como 

assistente e iniciou o seu doutoramento. Agora é docente na HEC.   

Faculdade: Economia 

Curricula em que ensina: Gestão e Recursos Humanos 

Cursos ministrados: desenvolvimento de competências transversais em gestão, gestão de 

competências 

SÍNTESE 

Para ele, as competências transversais referem-se a técnicas de comunicação, negociação e 

gestão de conflitos, fixação de alvos, trabalho de equipa e liderança. Sem elas, é difícil integrar 

o mundo do trabalho.  

Os professores devem ser capazes de comunicar, trabalhar em equipa, gerir conflitos e ter 

capacidades de liderança. No que lhe diz respeito, frequentou cursos externos de análise 

transaccional, programação neuro-linguística, soft skills, e foi treinado por colegas seniores que 

tinham estado a ensinar soft skills antes dele. 

Para ele, ensinar soft skills é o papel de qualquer professor, mesmo que o curso não seja 

especificamente dedicado a isso.  Eles podem sempre ensinar soft skills através dos seus 

métodos de ensino. As competências transversais devem ser ensinadas por todos os 

professores, com mais frequência e de uma forma melhor. 

Trabalha com grupos de cerca de 70 estudantes. Grandes grupos (i.e. 200 estudantes) são um 

impedimento para ele.  

O seu "seminário sobre capacidades de gestão" (4 vezes 4 horas) tem evoluído desde que 

começou a ensiná-lo. O seu objectivo é preparar os estudantes e ajudá-los a desenvolver 

competências transversais. A aula é dada em grupos de 25-30 alunos e é composta por 4 temas: 

comunicação, gestão de conflitos e estabelecimento de metas, liderança de uma reunião e, 

finalmente, liderança.  O mais importante é o método de ensino utilizado. Durante muitos anos, 

ele costumava explicar a teoria e depois utilizar dramatizações como um exercício prático. 



 

Durante muito tempo, gravávamos as encenações para as observar com os estudantes, mas era 

pesado e difícil de organizar.   

Hoje em dia, o que resta de tudo isto é a utilização da grelha de observação que é muito 

importante e deriva da teoria.   

Exemplo: se fizerem um exercício sobre gestão de conflitos, os estudantes vão levar a teoria 

sobre a plataforma HEC onde também podem encontrar a grelha de observação contendo 10-

15 coisas para observar. Durante a dramatização, utilizarão esta lista de verificação e referir-se-

ão à teoria, a fim de analisar e compreender a situação. Estas encenações são inspiradas a partir 

de situações profissionais. O seu curso tem evoluído ao longo dos últimos anos.  Isto foi possível 

graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente LOLA (uma plataforma virtual 

de auto-formação). Isto permitiu-lhe dedicar mais tempo às encenações e à sua análise.  

Hoje em dia, o seu curso baseia-se principalmente na "aprendizagem de base". Os estudantes 

têm acesso a muita informação sobre a plataforma (diapositivos; gravações, teoria...) e utilizam-

na para analisar um estudo de caso.   

Outro exemplo: o caso mais recente foi sobre como gerir uma equipa de oficiais de enfermagem 

de primeira linha no Hospital Citadelle em Liège (CHR de la Citadelle). Os profissionais do 

hospital vieram às aulas para explicar o problema. Os estudantes puderam contactar o hospital 

para obterem mais informações.  Durante as duas aulas seguintes, os estudantes foram 

treinados sobre como encontrar a informação certa na plataforma, a fim de alcançar os seus 

objectivos.  Durante a última aula, os estudantes tiveram de apresentar a sua solução. Em vez 

de estudarem um caso sobre cada assunto, todos os assuntos são abordados num único caso de 

estudo. Assim, os estudantes têm de resolver um problema complexo relacionado com 

competências transversais e de gestão com os recursos disponíveis na plataforma e utilizando o 

professor como treinador. Os estudantes têm de trabalhar em equipa. No final do trabalho, 

devem ter resolvido o problema, mas também têm de analisar como a equipa trabalhou para 

obter esse resultado. Outro estudo de caso foi como gerir uma equipa de jornalistas no contexto 

da digitalização, como lidar com os problemas criados por todas estas mudanças.  

 

4. Cecile Delfosse 

Data: 4 de Fevereiro de 2019   Duração: 1 hora 

DADOS PESSOAIS: 



 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole de la Province de Liège 

Percurso profissional: licenciou-se em jornalismo e comunicação na ULB, e fez um mestrado 

em política europeia e relações internacionais na ULG. Depois fez uma licenciatura em ensino 

secundário e outra para ensinar no Colégio ou Universidade (CAPAES). Começou a sua carreira 

como jornalista independente (2 anos) para revistas. Depois foi contratada como assessora de 

imprensa para os Hospitais Charleroi e trabalhou no seu departamento de comunicação durante 

6 anos. Em 2001, começou a ensinar na Haute Ecole de la Province de Liege. Frequentou um 

curso de formação em gestão de projectos que incluiu o desenvolvimento de competências 

transversais. 

Faculdade: Ciências Sociais 

Solteiros/Mestres envolvidos: Bacharelato em RHM, Bacharelato em Comunicação, 

Mestrado em Engenharia Social 

Cursos ministrados: evolução social e política do trabalho, técnicas de expressão oral, 

metodologia e gestão de projectos, comunicação teórica e aplicada, técnicas de tomada de 

decisão, ética, ética da comunicação e comunicação social. 

SÍNTESE 

Para ela, as competências transversais são todas as coisas que não aprendemos na escola. Vêm 

principalmente da nossa educação, embora seja possível trabalhar nelas. Incluem atitudes que 

vão desde dizer olá e pedir desculpa pelo atraso, a comportamentos que terão na vida adulta, 

por exemplo, gerir o seu tempo, emoções, conflitos e trabalho de equipa. 

As HABILIDADES SOFT são essenciais, pois fazem a diferença entre dois candidatos que têm as 

mesmas credenciais. Os jovens devem estar bem preparados para trabalhar com empresas.  

Trabalhou em projectos de soft skills juntamente com empresas. Por exemplo, quando 

organizou um dia interno de portas abertas nos Hospitais Charleroi, a fim de desenvolver o 

trabalho de equipa com colegas de outros departamentos. Actuou como facilitadora e concebeu 

algumas actividades com o objectivo de criar laços entre os diferentes departamentos. Também 

trabalhou no programa de indução com as pessoas encarregadas de acolher e integrar novos 

trabalhadores na empresa. O seu objectivo era desenvolver competências transversais de uma 

forma transdisciplinar, principalmente através do trabalho de equipa. 

Um bom professor deve ter capacidade de escuta, espírito crítico, humildade e, obviamente, 

capacidade de comunicar e transmitir ideias. Devem também agir da forma que gostariam que 

os seus alunos agissem e devem também ter a mente aberta.  



 

Ela pensa que algumas competências transversais são mais facilmente ensinadas. Por exemplo, 

existem algumas ferramentas que são fáceis de utilizar para desenvolver a gestão do tempo. Por 

outro lado, fiabilidade, espírito crítico e abertura são muito mais difíceis de desenvolver. 

Podemos tentar pensar nisso, mas a ferramenta para desenvolver tais aptidões é menos 

concreta. Para ela, as principais competências transversais a desenvolver são a mente analítica 

e crítica, bem como a abertura.  

O papel do professor é prosseguir o desenvolvimento de competências transversais porque nem 

todos os alunos têm a mesma formação.  Alguns deles já adquiriram algumas competências 

transversais, mas outros não, pelo que o professor terá de ajudar estes estudantes a desenvolvê-

las. Os grandes grupos são um impedimento porque é menos possível interagir com estudantes 

quando se ensina grandes grupos (ela por vezes ensina 130 estudantes). 

Ela pensa que as competências transversais, mesmo que ainda seja possível fazer progressos no 

terreno, estão mais desenvolvidas em Faculdades como a HEPL do que na universidade1.  De 

facto, estas instituições oferecem mais formação prática e na HEPL, alguns cursos são 

ministrados em pequenos grupos desde os primeiros anos. Na Ulg, os cursos são ministrados 

em pequenos grupos apenas como parte do Currículo de Mestrado.  

 

Ela pensa que o curso de "Gestão de Projectos" é a melhor forma de desenvolver competências 

transversais. Os estudantes são colocados numa situação real, recebem um projecto que têm 

de realizar de A a Z numa equipa. É uma aprendizagem por tentativas e erros. Nós estamos lá 

para os orientar, mas não interferimos muito. Por exemplo, ajudamo-los a perceber que não 

geriram bem o seu tempo, ou que os conflitos surgiram devido a uma falta de comunicação. 

Mesmo que o curso vise o desenvolvimento de competências transversais e por vezes consiga 

fazê-lo, por vezes os alunos continuam a cometer os mesmos erros.  Talvez estes estudantes 

devam ser filmados em vez de simplesmente receberem algum feedback ou instruções teóricas 

para que se apercebam dos seus erros. Outra solução seria utilizar grelhas de observação de 

competências transversais (como na gestão de conflitos) para os ajudar a analisar a forma como 

lidam com a situação.  No entanto, no final do projecto, os estudantes têm de escrever uma 

análise reflexiva sobre o trabalho que fizeram e como o grupo trabalhou. Isto permite-lhes 

desenvolver a sua mente crítica e auto-questionamento. Isto é realmente enriquecedor e útil, é 

seguido por uma discussão com o professor que lhes dá feedback e um debriefing. Este 

momento não deve ser negligenciado. Por exemplo, poderíamos imaginar um debriefing sobre 

 
1 Nota do editor: Na Bélgica, as instituições de ensino superior incluem Universidades e Colégios. A 
educação na faculdade tem um carácter vocacional e é, portanto, mais prática do que na universidade. 



 

as competências transversais no final de um exame oral (dizer ao aluno como percebemos a sua 

linguagem corporal para o ajudar a analisar as suas competências transversais). No meu curso 

de ética, as competências transversais (especialmente o espírito analítico e crítico) são 

desenvolvidas principalmente através de várias perguntas feitas aos estudantes que têm de 

trabalhar nelas em pequenos grupos.  

 

5. Nathalie Koenig 

Data: 19 de Fevereiro de 2019    Duração: 38 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole de la Province de Liège 

Percurso de carreira: Licenciada pela Universidade de Liège em Línguas e Literaturas Inglesas 

e Alemãs.  Começou a ensinar na Haute Ecole de la Province de Liège em 2002, depois trabalhou 

para a Euregio e começou a ensinar novamente na Haute Ecole de la Province de Liège em 2005. 

No início da sua carreira, ensinou alemão e inglês, mas depois começou a ensinar criatividade 

em inglês e agora organiza visitas e seminários em empresas em inglês.     

Faculdade: Economia 

Solteiros/Mestres envolvidos: Comércio externo (utilizado para ensinar também em 

marketing, contabilidade, transporte e logística) 

Cursos ministrados: Inglês, criatividade, visitas e seminários 

SÍNTESE 

Ela descobriu o conceito de soft skills quando quis traduzir "Savoir-être" para inglês. Ela leu 

documentos sobre o assunto em inglês e encontrou muitos textos muito interessantes em 

inglês. Criou uma lista de verificação, procurou textos sobre o assunto para sensibilizar os seus 

alunos porque o objectivo era treiná-los em soft skills profissionais. Encontrou textos que 

destacavam as competências transversais mais importantes e decidiu utilizar estes textos nos 

seus cursos.  

Muitos profissionais disseram-lhe que as competências transversais são importantes e devem 

ser ensinadas ao longo de todo o currículo. É também uma forma de os estudantes fazerem a 

diferença.  



 

Ela tem muitos contactos com o mundo do trabalho porque organiza visitas duas vezes por ano 

em empresas e convida muitos profissionais a dar seminários sobre competências transversais 

(telefonemas, cara-a-cara, entrevistas de emprego...).  

Frequentou vários cursos de formação sobre competências de pensamento CPS (2009), TIC em 

colaboração, ensino e aprendizagem baseados em projectos (2009), comunicação não violenta 

(2010), negociação (2010, 2016), consciência intercultural (2014,2017), competências de 

pitching (2014), assertividade (2015)2 

Para ela, é muito importante ensinar competências transversais num curso dedicado a elas, mas 

também reforçá-las nos outros cursos, assim como em projectos, visitas e seminários. Além 

disso, devem ser ensinadas por um profissional que será mais credível para os nossos 

estudantes.  Mas é importante que os estudantes tenham a lista de verificação das 

competências transversais necessárias para que possam medir e avaliar se adquiriram essas 

competências.  

É importante ensiná-los a ter uma boa atitude (para que aceitem críticas, trabalhar melhor em 

equipa), demonstrar entusiasmo, adaptabilidade, consciência intercultural, motivação, 

comunicar usando o tom certo, usar a diplomacia, ... Ela criou uma lista de verificação de 

competências transversais que todos os estudantes devem (ou devem) demonstrar na 

graduação.  

Ela usa dramatizações sobre competências transversais e os estudantes têm de utilizar a lista 

de verificação para analisar a situação que está a ser representada. Discutem se esta é uma 

atitude profissional. Ela utiliza vários textos (por exemplo, não responder a um e-mail) e vídeos 

sobre o assunto (por exemplo, uma entrevista de emprego).   

As visitas e seminários que organiza não são acessíveis a nenhum estudante, devem demonstrar 

algumas competências transversais se quiserem ser autorizados a participar. Por exemplo, ela 

dá um bónus aos estudantes que escrevem uma carta de agradecimento à empresa que 

visitaram. Aprendem a torná-la específica, explicando-lhes o que esta visita lhes trouxe.  Ela 

envia as cartas para a empresa.  

O seu curso está também ligado a um projecto transdisciplinar ("missão") que começa no 

primeiro ano e termina no terceiro ano: os estudantes têm de encontrar que empresas na 

Bélgica poderiam satisfazer as necessidades de um sector específico num país estrangeiro. Têm 

de contactar as empresas belgas e oferecê-las para as representar e encontrar perspectivas no 

país estrangeiro (não necessariamente conseguir-lhes contratos, mas apenas contactos). Ao 

 
2 https://www.linkedin.com/in/nathalie-koenig-85618a60/ 



 

fazer isto, agem como verdadeiros representantes comerciais (têm formação na empresa sobre 

os seus produtos) e devem ser capazes de apresentar os produtos da empresa em inglês. Assim, 

Nathalie Koenig adapta o conteúdo do seu curso a este projecto, a fim de os preparar. Ela própria 

dá lições sobre e-mails, mas para as entrevistas telefónicas e presenciais, ela convida 

profissionais que dão seminários. Os estudantes são convidados a dar feedback e a escrever um 

relatório sobre as suas impressões e a fazer uma análise SWOT das suas competências 

transversais. Para aqueles que não são seleccionados para o projecto, os seminários consistem 

em apresentar o trabalho e falar sobre a importância das competências transversais (com 

testemunhos dados por profissionais). Durante o segundo semestre, ela trabalha sobre como 

escrever um CV a fim de os preparar para uma entrevista de estágio com um profissional.  

Escrever o seu CV é também uma forma de encorajar a auto-consciencialização.  Ela considera 

interessante para os estudantes ter o feedback de um profissional. Este ano, alguns profissionais 

estão a chegar para liderar encenações de negociação em inglês (como fazem durante as 

"Negociales" em francês).  

 

Outro exemplo: Com base num livro (Fish! de Stephen C. Lundin), os estudantes têm de dirigir 

os 4 workshops descritos no livro a fim de tornar o mercado de peixe de Seattle novamente bem 

sucedido.  

 

 

6. David Homburg 

Data: 25 de Fevereiro de 2019      Duração: 57 minutos  

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Liège (HEC) 

Percurso de carreira: Licenciou-se em línguas e literatura germânica. Foi professor temporário 

durante um ano no ensino secundário a todos os níveis, ensino secundário geral, formação 

profissional... Também costumava ensinar adultos, idosos e dar aulas nocturnas. Depois foi 

contratado na HEC como professor de alemão e inglês. Foi também actor e produtor de teatro 

durante cerca de 15 anos, pelo que lhe foi pedido para treinar estudantes que se inscreviam em 

concursos de marketing. Ajudou-os a melhorar as suas capacidades de apresentação oral. Como 

esta ajuda provou ser muito bem sucedida, foi-lhe pedido que desenvolvesse um programa para 

desenvolver as aptidões de orador em público e as aptidões de fala em geral dos estudantes, 



 

chamado "workshops de competência". Começaram com 240 estudantes e 24 workshops, agora 

têm 1200 estudantes e 40 workshops. 

Faculdade: Gestão 

Solteiros/Mestres envolvidos: Gestão, Engenharia de Negócios  

Cursos ministrados: workshops sobre a fala em público, negociação, criatividade, teatro, 

linguagem corporal 

SÍNTESE 

Para ele, as competências transversais são difíceis de formalizar e também estão presentes fora 

da escola. Por exemplo, podemos aprender dinâmicas de grupo num workshop, mas também 

através de várias actividades da vida quotidiana, tais como quando se joga um jogo de tabuleiro, 

quando se é batedor ou se se tem muitos irmãos. As pessoas sabem como funcionam as 

competências transversais, por isso o que é importante é descobrir quais as competências que 

possuem e analisá-las de modo a melhorá-las.  

É importante ensiná-los na universidade - mesmo que alguns professores universitários pensem 

que as competências transversais são secundárias às competências duras - porque as empresas 

queixam-se frequentemente da falta de algumas competências transversais, especialmente de 

pensamento reflexivo e ético. No que diz respeito à sua universidade, os estudantes geralmente 

não têm falta de capacidades de comunicação, mas sim de pensamento reflexivo e de ética. Este 

é para ele o papel das universidades: ensinar aos estudantes o seu futuro emprego, mas também 

recuar e pensar no seu trabalho e em como isso faz sentido para eles. Esta abordagem é 

diferente das Universidades, que têm um carácter mais vocacional e formam os estudantes para 

fazerem bem o seu trabalho. Na faculdade, o pensamento reflexivo e a ética são menos 

importantes para ele.  

As competências transversais devem ser ensinadas de forma transdisciplinar porque mesmo que 

os estudantes não as utilizem na sua vida profissional, continuarão a precisar delas na sua vida 

quotidiana. As competências transversais irão levá-los mais longe do que as competências duras.  

Na sua universidade, implementaram workshops (4 horas seguidas/ máximo de 20 estudantes) 

utilizando o método "aprender fazendo": os estudantes recebem exercícios e depois um 

feedback personalizado sobre os erros que cometeram. As notas obtidas pelos estudantes 

nestes workshops também funcionam de forma diferente: os estudantes que lá estão, que 

mostram empenho e fazem o máximo para se aperfeiçoarem, começam com 10/20. Isto porque 



 

a universidade pensa que os estudantes não devem ter medo de falhar quando frequentam este 

workshop, caso contrário este medo impedi-los-ia de fazer progressos. O professor é visto como 

um treinador, não como um juiz. Eles avaliam o progresso dos estudantes, não o resultado em 

si. Por exemplo, se alguém com experiência teatral assistir a um workshop sobre falar em 

público, será muito bom a fazê-lo, mas fará menos progressos do que um estudante com 

dificuldades reais em falar em público. Assim, este último terá uma nota mais alta do que o 

estudante de teatro.  

Depois há os campos de inovação: Pessoas de cerca de 10 universidades são reunidas e divididas 

em 3 grupos transdisciplinares. As empresas explicam os problemas reais que enfrentam e os 

grupos têm de encontrar soluções. Têm de apresentar as suas soluções oralmente às empresas 

que decidirão qual delas é a melhor.   Utilizam uma grelha de avaliação contendo os vários 

aspectos que serão considerados e critérios específicos relacionados com eles e classificados 

como "aceitáveis", "muito bons" e "pobres". Por exemplo, ao avaliar os alunos que falam em 

público, os professores olharão para os diapositivos, o quão claros são, a sua disposição...  

Também implementaram uma "carteira de aprendizagem", uma espécie de livro de registo que 

permite a professores e estudantes acompanhar o desenvolvimento de competências 

transversais. Permite também que os estudantes se apercebam que desenvolvem competências 

transversais fora da escola e integrem esta experiência no seu curriculum vitae.  

Têm reacções muito positivas dos seus ex-alunos que afirmaram que isso os ajudou a perceber 

o quão importantes são as competências transversais. No final de cada workshop, os estudantes 

têm de dar a sua opinião sobre o assunto através de um inquérito online. Infelizmente, não é 

possível treiná-los em todas as competências transversais, mas quando ouvem que um antigo 

aluno é muito bom numa determinada competência transversais, apercebem-se muitas vezes 

de que essa pessoa frequentou efectivamente um dos workshops relacionados com essa 

competência.   

 

7. Anne Brakmeyn  

Data: 14 de Fevereiro de 2019      Duração: 34 minutos  

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole Charlemagne (HECh) 

Percurso de carreira: Licenciou-se em Línguas Germânicas, Literatura e Linguística em 1995. 

Trabalhou como tradutora durante alguns anos e deu aulas nocturnas durante 3 anos. Tornou-



 

se então professora universitária primeiro em Bruxelas, depois em Namur e finalmente em 

Liège, onde ensina desde então. Actualmente dá aulas de inglês a estudantes de Logística, 

Gestão e Transporte e é a coordenadora do departamento.  

Faculdade: Economia 

Solteiros/Mestres envolvidos: Bacharelato em Logística, Gestão e Transportes 

Cursos ministrados: Inglês  

SÍNTESE 

 

Para ela, as competências transversais são qualidades que estão relacionadas com o 

comportamento. Temos a impressão de que as competências transversais são inatas, mas ela 

pensa que as podemos adquirir e tenta desenvolvê-las nos seus cursos para equipar os seus 

alunos para o mundo do trabalho.  

Ela pensa que as competências transversais são essenciais para o mundo do trabalho, 

especialmente no sector da Logística, onde existem cerca de 20 tipos diferentes de empregos 

possíveis em cerca de 20 campos.  O que é transdisciplinar é o conjunto de competências 

transversais necessárias. Além disso, o emprego vitalício é difícil de garantir hoje em dia, pelo 

que as competências transversais ajudam as pessoas a adaptarem-se ao seu novo emprego.  

Estão a trabalhar em estreito contacto com profissionais do sector porque criaram uma tabela 

de competências transversais que foi revista por eles e por alguns dos professores habituados a 

trabalhar em Logística.  Para ela, as competências transversais não devem ser desenvolvidas 

apenas por profissionais através de estágios.  Ela percebeu que as instituições de ensino superior 

também têm um papel a desempenhar. Por conseguinte, começou a listar competências 

transversais que encontrou em anúncios de emprego e em estudos realizados sobre o sector da 

logística.  Também analisou as competências dadas pela OCDE e criou a tabela de competências 

transversais que é utilizada na avaliação de estágios.  Tentou descobrir como poderia ensinar 

estas competências transversais nos outros cursos. Os estudantes estão de facto bem equipados 

no que diz respeito às competências duras mas falta-lhes iniciativa ou capacidades de 

comunicação (por exemplo, escrever e-mails, escrever a agenda ou a acta de uma reunião).  

Ela pensa que não é competente para ensinar competências transversais mas pode criar 

oportunidades para que os estudantes as desenvolvam de três maneiras: pode encaminhá-los 

para especialistas, pode criar projectos que os estudantes têm de gerir e também utiliza o 

método de ensino em sala de aula invertida.  Para ela, as competências transversais não são 



 

algo que se possa aprender com um livro. Mas para ter sucesso, precisa de ter grupos de 12 a 

15 alunos.  

Ela tenta desenvolver competências transversais de diferentes maneiras. Por exemplo, para 

desenvolver o rigor, ela pede aos seus alunos que façam listas de vocabulário onde todos os 

substantivos são colocados no singular, os verbos são colocados no infinitivo... por isso ela quer 

que eles sejam orientados para o detalhe no que diz respeito à disposição destas listas. Ela 

também exige que eles cheguem a tempo, não são permitidos se chegarem atrasados. Ela pede 

aos estudantes que façam um dossier de imprensa para desenvolver a sua mente crítica e as 

suas capacidades de comunicação escrita.  

Outro exemplo: os estudantes do segundo ano têm de escolher um MOOC sobre uma 

habilidade suave que ainda não possuem. Têm de o fazer e fornecer uma análise do que 

aprenderam.   

 

Há um programa de trabalho de quatro semanas em que os estudantes recebem rapidamente 

tarefas e são avaliados também em competências transversais.   

 

Os alunos do segundo ano têm de organizar um jantar e estão divididos em várias equipas: 

gestão, marketing,... São orientados pelos professores especializados na matéria. Isto permite-

lhes tratar de documentos que são utilizados na vida profissional, escrever e-mails, gerir um 

projecto, e utilizar um programa informático específico...  

Finalmente, ela pensa que jogos sérios e jogos de fuga são também uma boa maneira de 

desenvolver habilidades suaves.  

 

8. Isabelle Bocca 

Data: 26 de Fevereiro de 2019      Duração: 13 minutos  

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Haute Ecole de la Province de Liège 

Percurso de carreira: É engenheira de negócios, trabalha para a HEPL há 11 anos. Antes de ali 

leccionar, ensinou na escola secundária e em pessoas à procura de progresso social.  

Faculdade: Economia 

Solteiros/Mestres envolvidos: Bacharelato em Marketing e Bacharelato em Comércio 

Externo  



 

Cursos ministrados: marketing e estatísticas aplicadas ao marketing (estudos de mercado) 

 

SÍNTESE 

Para ela, as competências transversais estão relacionadas com o comportamento, são as 

atitudes que se deve ter no trabalho. Ela faz a diferença com a etiqueta que pensa que deve ser 

adquirida na escola primária ou secundária. Na faculdade, são mais orientadas para os negócios.  

Hoje em dia, são indispensáveis especialmente para conseguir um emprego. Esta é uma 

exigência dos empregadores.  

Como coordena o departamento de Comércio Externo, tem muitos contactos com o mundo do 

trabalho, pelo que está consciente das suas expectativas que estão a evoluir e que por vezes 

podem mudar com o tempo. Por exemplo, o uso de fato e gravata já não é obrigatório. Os 

representantes comerciais podem simplesmente usar um casaco e um par de calças de ganga.   

Ela pensa que o papel do professor é mostrar-lhes a pista, dizer-lhes quais as competências 

transversais que têm de adquirir no final dos seus estudos, mas devem também explicar o que 

estes conceitos incluem (por exemplo, o que significa ser pontual neste país? => Importância da 

consciência multicultural).  

Ensinar em pequenos grupos é mais enriquecedor porque se pode fazer mais actividades 

práticas e ter discussões. No entanto, em pequenos grupos é também possível desenvolver 

competências transversais, como por exemplo, a capacidade de ouvir. Mas, neste caso, é difícil 

dar assistência personalizada.  

Mesmo que tentem desenvolver competências transversais, não é possível trabalhar em todas 

elas. Além disso, talvez seja difícil ensinar as mesmas competências transversais da mesma 

forma em todos os estudos de bacharelato e mestrado. Por exemplo, uma enfermeira não 

precisa necessariamente das mesmas competências transversais que um gestor de vendas ou 

um contabilista.  

As competências transversais devem ser ensinadas e avaliadas de uma forma transdisciplinar.  

Primeiro devemos listar as competências transversais que os estudantes têm de adquirir, depois 

criar uma grelha de avaliação que seria utilizada a partir do primeiro ano e que permaneceria a 

mesma ao longo dos três anos. Desta forma, os estudantes sabem onde estão e para onde têm 

de ir. Os professores poderiam confiar nesta grelha para dar notas ou feedback aos alunos.  

Devemos ter cuidado ao avaliar as competências transversais, porque isto é bastante subjectivo 

e mesmo cultural (por exemplo, pontualidade), pelo que a grelha de avaliação deve ser clara, 

com critérios e indicadores que expliquem o que cada competência transversais implica.   



 

 

No departamento de Comércio Externo, os estudantes têm cursos relacionados com a 

consciência multicultural, uma vez que esta é essencial na sua vida profissional futura. Algumas 

competências transversais são também avaliadas durante o seu estágio. Também 

implementaram as "Negociações", um concurso em que os estudantes têm de vender um 

produto a profissionais reais e esta é a ocasião para praticarem as suas capacidades de escuta, 

trabalharem na sua aparência, ... 

 



 

Polónia:  

As principais conclusões das entrevistas com professores polacos são: 

- As formações de competências transversais devem estar relacionadas com o grau que 

o aluno está a frequentar, e devem oferecer condições e situações reais do ambiente de 

trabalho.  

- Os grupos de formação devem ser pequenos para assegurar um bom contacto entre 

estudantes e professores.  

- As competências transversais complementam as competências duras e técnicas.  

- O conhecimento geral dos estudantes em competências transversais é baixo.  

- Há falta de competências como a gestão do tempo, raciocínio lógico, pensamento 

criativo, ligação lógica, etc.  

- Os professores devem ser capazes de identificar as necessidades dos alunos. 

- Não é possível introduzir a formação de competências transversais nos currículos 

actuais, deve haver alterações.  

- As empresas procuram candidatos com fortes competências transversais para postos de 

trabalho muito especializados. Procuram uma vasta gama de competências 

transversais, tais como capacidades de comunicação, resolução de problemas, tomada 

de decisões e abertura para mudanças.  

 

1. Konrad Szydłowski 

Entrevista Nº: 1 

Data: 07.03.2019    Duração: 40 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Nome do parceiro da entrevista: Konrad Szydłowski 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; finanças de empresas 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 18 anos 

 

PERGUNTAS: 



 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

A área dos meus interesses científicos é o tema amplamente compreendido das finanças 

empresariais. A área de particular interesse é o financiamento de empresas (incluindo 

inovações) e a análise financeira. 

Tenho aulas com estudantes nas seguintes áreas: gestão, economia, engenharia de gestão e 

produção, análise e criação de tendências. Estes são estudantes tanto a tempo inteiro como a 

tempo parcial. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

No meu entender, as competências transversais são um tipo de competências que não resultam 

dos conhecimentos especializados adquiridos, tais como conhecimentos de línguas estrangeiras, 

conhecimentos informáticos, capacidade de conduzir veículos motorizados, etc. Resultam antes 

de aptidões inatas, traços de carácter, personalidade de uma determinada pessoa. Ao contrário 

das competências duras, é difícil de as medir. Um exemplo pode ser auto-confiança, criatividade, 

trabalho de equipa. 

Não efectuo qualquer análise detalhada sobre o significado de competências transversais para 

os estudantes, pelo que a minha opinião se baseia antes na observação. Avalio o nível de 

competências transversais em média. Isto aplica-se tanto a pessoas que vêm para estudar como 

a licenciados. Isto é particularmente evidente durante as aulas nas disciplinas que conduzo 

(exercícios, seminários) - vejo frequentemente a falta de vontade de trabalhar e explorar 

conhecimentos, tratamento superficial das questões discutidas, falta de pensamento analítico 

baseado nos princípios da lógica. Há também uma falta de competências para formular 

pensamentos concisamente e exprimir opiniões livremente. 

Sobre a questão do tipo de competências transversais que devem ser desenvolvidas pelos 

jovens, é necessário olhar para isto do ponto de vista das necessidades do mercado de trabalho. 

O desenvolvimento do trabalho de tarefa, o rápido progresso técnico e as constantes mudanças 

nas qualificações requeridas fazem com que o papel-chave desempenhe a capacidade de 

adaptação rápida à nova situação. Neste contexto, as seguintes competências são importantes: 

a utilização de estratégias de desenvolvimento profissional, a capacidade de gerir o tempo, a 

tomada de decisões, e a capacidade de utilizar as TIC. As competências de trabalho em equipa 

e de planeamento também são importantes. 



 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  

Um professor académico é uma profissão bastante específica. Por um lado, requer um 

aprofundamento contínuo do conhecimento e, por outro lado, a capacidade de o comunicar 

eficazmente. Certamente, requer competências específicas de soft, às quais eu acrescentaria, à 

partida, a aspiração de desenvolver qualificações, abertura a todas as novidades, criatividade, 

bem como comunicatividade. 

Nos contactos com os estudantes, um professor académico deve ser um padrão de 

competências transversais. Caso contrário, será difícil para ele estabelecer requisitos específicos 

e exigi-los efectivamente dos estudantes. Um exemplo é a procura do desenvolvimento de 

conhecimentos previamente adquiridos - conduzindo aulas com a utilização de materiais 

desactualizados. 

O professor poderia desenvolver competências transversais seleccionadas relacionadas com o 

campo específico do conhecimento com o qual está a lidar. Um exemplo pode ser o 

desenvolvimento de competências de pensamento analítico e crítico durante o curso da 

disciplina - Análise económica. 

A eficácia de tais actividades depende certamente da oficina didáctica de um determinado 

professor. Não creio que sejam necessárias quaisquer competências adicionais especiais para 

este fim. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

O desenvolvimento de competências transversais depende do seu tipo. No entanto, penso que 

um bom contacto entre o professor e os alunos, o interesse pelo assunto discutido e a motivação 

para participar activamente nas aulas têm aqui a importância chave. 

É difícil para mim determinar se deve haver um programa de formação universal no campo das 

competências transversais. Não conheço as especificidades de áreas individuais da ciência. Não 

sei se, considerando a sua diversidade, não seria melhor desenvolver programas dedicados a 

licenciados de faculdades particulares - pode parecer completamente diferente para estudantes 

de economia do que para estudantes de informática ou, por outras palavras, de estudos 

culturais. 

Na minha opinião, lidar com competências transversais deve desenvolver o pensamento 

criativo. Por conseguinte, devem basear-se na disposição de situações profissionais específicas, 



 

por exemplo, através da concepção de projectos. É importante simular as condições reais no 

local de trabalho. 

 

2. Magdalena Wojarska  

Entrevista Nº: 2 

Data: 08.03.2019   Duração: 45 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; macroeconomia, desenvolvimento regional 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 19 anos 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

Sou especialista em desenvolvimento regional e local, bem como em fundos da UE. Como parte 

de aulas didácticas com estudantes, dirijo a Gestão Regional, bem como Fundos e Programas da 

UE. Ambas as disciplinas são realizadas em cursos de graduação. 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

Na minha opinião, as competências transversais são de grande importância, porque determinam 

a nossa eficiência no local de trabalho. Permitem-nos alcançar os nossos objectivos de forma 

atempada. Elas afectam a nossa motivação e capacidade de lidar com situações difíceis. Podem 

equipar cada funcionário com duros conhecimentos especializados (enviando-o para cursos e 

formações). As competências transversais são diferentes - se o funcionário não estiver 

consciente do papel que desempenha na sua actividade profissional e não sentir a necessidade 

de as desenvolver, não será capaz de as ensinar. 

O nível de competências transversais nos estudantes com quem lido diariamente é muito 

diversificado. Há pessoas muito abertas que desenvolveram competências cognitivas, 

metódicas e sociais (infelizmente, encontram-se numa minoria decidida). Na maioria dos casos, 

infelizmente, os meus estudantes são pessoas com muitos défices em termos de pensamento 

lógico, gestão do tempo, estratégias de aprendizagem e comunicação interpessoal. São também 



 

muitas vezes pessoas que têm dificuldade em resolver problemas mais complexos. Parece-me 

que são estas competências transversais que devem ser desenvolvidas por e nos jovens. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são muito importantes no trabalho do professor porque (como 

mencionei no início) eles decidem sobre a nossa eficácia e eficiência. 

Penso que deveríamos ser um padrão para os estudantes no campo das competências 

transversais - se deixarmos tudo para o último momento, não temos o direito de exigir que os 

estudantes trabalhem sistematicamente; se nos aproximarmos da realidade que nos rodeia sem 

qualquer crítica, não temos o direito de exigir reflexão e crítica dos nossos estudantes, etc. 

Os professores académicos deveriam, para além de transmitir conhecimentos, desenvolver 

competências transversais entre os estudantes, especialmente porque os programas de estudo 

das disciplinas mostram o ponto "competências sociais". Pela minha experiência, as capacidades 

do professor são bastante limitadas nesta matéria, mas tento sempre sensibilizar os estudantes 

para a necessidade, por exemplo, de trabalho de equipa, pensamento analítico, criatividade, 

etc., na sua vida profissional futura. 

Para que em outros possamos desenvolver competências transversais, devemos tê-las 

desenvolvido a um nível elevado, o que não é frequente. Na minha opinião, existe uma 

necessidade de formação sistemática para professores nestas áreas. Por um lado, estas 

formações ajudariam a melhorar a competência dos professores e, por outro lado, dotaram-nos 

da capacidade de os desenvolver noutras áreas. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais. 

As competências brandas podem ser desenvolvidas pelos estudantes de muitas maneiras, por 

exemplo, durante as aulas, partindo do estilo "um fala, o resto ouve" para projectos, workshops, 

etc., assim como cursos e formação. 

Sim, na minha opinião, um tal programa seria muito útil. Estou convencido de que, a um nível 

apropriado de generalidade, todos os estudantes (independentemente do corpo docente e 

docente) enfrentam deficiências semelhantes. 

As melhores aulas são aquelas que envolvem o aluno, forçam-no a pensar e reflectir, mostram 

possibilidades práticas de utilizar os conhecimentos adquiridos e, repetidamente, embora 



 

utilizando várias ferramentas, transmitem o mesmo conteúdo até ser profundamente 

recordado. 

 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko  

Entrevista Nº: 3 

Data: 12.03.2019   Duração: 40 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; finanças locais, finanças públicas 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 16 anos 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

Os meus interesses profissionais: avaliação da utilização dos recursos por entidades do sector 

das finanças públicas, com particular ênfase na análise e avaliação da eficácia dos processos de 

gestão dos recursos financeiros no sector das finanças públicas 

A minha experiência profissional como professor: realizei aulas sob a forma de palestras, 

exercícios e seminários em três universidades (uma pública e duas privadas), trabalho com 

vários grupos sete dias por semana no sistema após 2 horas por semana ou de duas em duas 

semanas em regime de tempo parcial 

A minha área científica: diz respeito à análise e avaliação dos processos de gestão de recursos 

por vários participantes no mercado 

Estes são estudantes de economia e gestão de estudos de primeiro grau em sistemas a tempo 

inteiro e a tempo parcial, ocasionalmente também estudantes de segundo grau a tempo parcial 

e estudantes de pós-graduação. Nos estudos a tempo parcial, estes são geralmente pessoas com 

experiência profissional, mas menos frequentemente numa determinada área de estudo. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 



 

Na minha opinião, estas são as capacidades das pessoas para se adaptarem eficazmente à 

mudança do ambiente e comunicarem eficazmente entre os participantes individuais em grupos 

profissionais e sociais emergentes. Nas condições de mudança da economia em que os serviços 

começam a dominar, a importância destas competências aumenta. O funcionário que as utilizar 

na prática assumirá mais rapidamente posições superiores na estrutura de gestão da 

organização. 

Os conhecimentos dos estudantes sobre competências transversais são bastante baixos. Isto 

pode afectar cerca de 75% dos estudantes. Eles não se podem organizar, gerir o tempo e não 

têm capacidade de raciocínio lógico, o que impede a transição para outros níveis cognitivos. 

Ninguém lhes ensinou a expressar os seus próprios pontos de vista ou a pensar criticamente. 

Não podem utilizar e processar o conhecimento da Internet, em particular em questões 

definidas de forma ambígua. Os melhores, em regra, não prosseguem os seus estudos de 

segundo ciclo numa determinada universidade. 

Os jovens devem desenvolver as seguintes competências transversais: trabalho em equipa, 

capacidade de planeamento, pensamento analítico e crítico, e gestão do tempo. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes para o trabalho do professor. 

O professor deve ser uma referência em competências brandas para os seus alunos. 

Os professores devem desenvolver competências transversais entre os alunos, mas com um 

número muito maior de exercícios ou limitando o âmbito de disciplinas não directamente 

relacionadas com a matéria estudada. No quadro temporal actual, isto não é viável. 

Requer, conhece e aplica e ensinar coisas diferentes a alguém. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais. 

A fim de desenvolver competências transversais entre os estudantes, é necessário introduzir 

mais trabalho de equipa, trabalho de projecto com uma atitude prática, afastando-se das regras 

rígidas de conteúdo temático contidas nos programas de estudo 

Relativamente ao programa universal de formação em competências transversais para 

estudantes da minha universidade, esta é uma opção que vale a pena. 

O programa de formação em soft skills deve satisfazer as seguintes condições: eliminação de 

palestras, todas baseadas em estudos de casos e preparação de projectos, apresentações, 



 

discussões dentro do grupo e do público, adaptação das salas de aula com ferramentas de 

formação adequadas e vários jogos de decisão e simulações, e acesso a bases de dados externas. 

 

4. Karol Wojtowicz 

 

Entrevista Nº: 4 

Data: 13.03.2019   Duração: 42 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; mercado de capitais 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 19 anos 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

Os meus interesses profissionais concentram-se em finanças amplamente compreendidas. 

Abrangem questões relacionadas com os fluxos de caixa no sistema económico, o seu papel e 

funções na economia, a essência do mercado financeiro e dos instrumentos financeiros, o risco 

de avaliação, bem como questões interdisciplinares - ligando factores psicológicos e sociais às 

decisões financeiras. Os meus alunos são pessoas que pela primeira vez enfrentam os problemas 

das finanças (primeiro ano de estudos de graduação), mas também pessoas que possuem 

amplos conhecimentos económicos (segundo ano de estudos de mestrado). A minha 

experiência profissional diz respeito tanto à didáctica na fase inicial da disciplina financeira - 

introdução à disciplina como a problemas avançados e complexos que exigem aos estudantes 

conhecimentos teóricos e a capacidade de resolver problemas específicos de investigação. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

As competências transversais desempenham sem dúvida um papel importante no 

desenvolvimento académico dos estudantes e podem ser uma mais-valia no processo de 

recrutamento no mercado de trabalho. A capacidade de resolver criativamente problemas, o 



 

pensamento criativo e, ao mesmo tempo, o pensamento analítico permitem aos estudantes 

implementar de forma mais eficaz tarefas específicas. Uma característica igualmente 

importante é a capacidade de trabalho em equipa, segregação de funções (tarefas) e 

responsabilidade pela sua implementação, bem como uma comunicação eficaz. É 

particularmente importante em situações de determinação do âmbito das tarefas e possível 

resolução de conflitos. Os licenciados da Faculdade de Ciências Económicas da UWM em Olsztyn 

caracterizam-se por um nível relativamente elevado de competências brandas. Das minhas 

observações durante o curso - em particular, os exercícios mostram que os estudantes são 

capazes de abordar de forma lógica e analítica as tarefas que lhes são atribuídas, bem como de 

trabalhar eficazmente em grupo. Um problema maior, na minha opinião, é a capacidade de gerir 

o tempo e assim planear as tarefas atribuídas. Acredito que o trabalho profissional significa que 

serão obrigados a desenvolver as capacidades de determinar a hierarquia das tarefas, bem como 

o seu planeamento a tempo, tendo em conta o grau de significância. É precisamente para estas 

competências transversais que deve ser dada especial atenção hoje em dia. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  

As competências transversais são importantes no trabalho didáctico. O professor deve salientar 

as competências que serão particularmente importantes na vida profissional futura dos 

estudantes. A atitude do professor deve ser consistente com o conteúdo transmitido. Durante 

o contacto com os seus alunos, os professores devem desenvolver competências transversais, 

para além dos conteúdos substantivos. Sem dúvida, isto exige que os professores identifiquem 

as necessidades nesta área e adaptem o processo de ensino de modo a desenvolver as 

competências interpessoais dos estudantes (especialmente importante ao nível actual da 

globalização, possível cooperação com uma equipa internacional / intercultural) para uma 

abordagem criativa e aberta às tarefas confiadas, bem como a capacidade de organizar 

eficazmente o próprio trabalho. Independentemente do tipo de aulas - finanças, gestão de 

carteiras de investimento ou análise económica, a capacidade de resolução criativa de 

problemas, bem como a cooperação num grupo, é importante. Os professores devem incluir 

esta área na sua didáctica. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Na minha opinião, o desenvolvimento de competências transversais entre os estudantes da 

Faculdade de Ciências Económicas está associado à necessidade de adaptar os planos de ensino. 



 

Como mencionei anteriormente, elas são importantes para o seu desenvolvimento / carreira 

futura. Muitas vezes, os empregadores prestam atenção não só ao nível de conhecimentos 

substantivos, mas também à capacidade de resolver problemas de forma criativa, 

especialmente no caso de tarefas atípicas. Por conseguinte, a aquisição de tais competências 

deve ser incluída no programa de estudo. Acredito que os estudantes devem participar na 

análise de estudos de casos específicos como parte do curso, devem resolver problemas 

específicos, complexos, exigindo o seu envolvimento - muitas vezes orientado para a equipa. 

Parece-me que então os conhecimentos substantivos estarão relacionados com problemas 

específicos, o que os ajudará a compreendê-los, e adicionalmente permitirá desenvolver 

competências interpessoais, trabalhar em grupo e organizar o seu próprio tempo de trabalho. 

Uma abordagem sistemática do processo de desenvolvimento de competências transversais 

seria certamente benéfica para os estudantes, e não apenas para a nossa Faculdade. 

 

5. Artur Wyszyński  

 

Entrevista Nº: 5 

Data: 14.03.2019   Duração: 40 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; análise económica de clubes desportivos 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 21 anos 

 

PERGUNTAS: 

 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

Os meus interesses estão relacionados com as finanças das empresas, com particular ênfase nos 

clubes desportivos. Dou aulas nas seguintes matérias: finanças, análise económica, mercado 

financeiro e risco no mercado financeiro. Os meus alunos são estudantes tanto a tempo inteiro 

como a tempo parcial em vários grupos etários. No caso de estudos a tempo parcial, os 



 

estudantes são na sua maioria pessoas empregadas que frequentaram a escola para obterem 

um ensino superior. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

Com base na observação do mercado de trabalho moderno, parece que as competências 

brandas são úteis em qualquer especialização e indústria. São procuradas entre os candidatos a 

emprego. Os licenciados ideais de cada universidade (candidatos a emprego) devem ter 

competências que os preparem para possíveis mudanças. Ao contrário dos certificados e 

formações, os traços de personalidade que asseguram flexibilidade e adaptabilidade no 

ambiente de trabalho em mudança ganham em importância. Actualmente, os estudantes que 

estudam no ensino superior devem desenvolver competências transversais, ou seja, tipos 

cognitivos, metódicos e sociais, o que permitirá uma resposta rápida face às constantes 

transformações e mudanças no mercado de trabalho. O leque de competências procuradas 

pelos empregadores é vasto, uma vez que as empresas procuram competências desde a 

curiosidade inata e abertura para mudanças, através de extensas capacidades de comunicação, 

até à capacidade de resolver problemas e tomar decisões. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  

As exigências educativas contemporâneas colocam uma série de novos desafios aos professores 

académicos. Um professor "competente" deve ter conhecimentos, competências pedagógicas 

e ser profissional. Ao determinar a competência dos professores, deve-se ter em conta a 

abertura ao desenvolvimento criativo do aluno, a capacidade de resolver conflitos. A 

especialização do professor, especialmente a académica, parece ser uma profissão 

particularmente difícil, exigindo muitas qualificações específicas, atitudes específicas ou um rico 

recurso de informação de vários campos da ciência. Por conseguinte, é importante desenvolver 

competências, especialmente as soft, que são valorizadas pelos estudantes nos professores 

modernos. Para que os professores possam realizar os pressupostos que lhes são apresentados, 

devem estar abertos a novos conhecimentos no processo de auto-educação, que está ligado à 

educação e aperfeiçoamento contínuos. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  



 

A fim de desenvolver competências e interesse no programa de estudos entre os estudantes, a 

universidade / faculdade pode propor aos estudantes os programas em que estes incluirão 

várias formas de apoio. Por exemplo, workshops sobre competências interpessoais e 

empresariais com formadores, estágios, formação profissional certificada, aulas com 

empregadores sob a forma de visitas de estudo e estágios profissionais. Dentro de tais 

programas, serão actividades importantes nas quais se combinariam conhecimentos teóricos e 

conhecimentos práticos. Isto permitirá aos estudantes não só aprender sobre conhecimentos 

(competências duras), mas sobretudo desenvolver competências transversais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Joanna Długosz  

Entrevista Nº: 6 

Data: 19.03.2019   Duração: 45 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; gestão financeira 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 21 anos 

 

PERGUNTAS: 

 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 



 

Os meus interesses profissionais incluem a gestão financeira de empresas, obtenção de 

financiamento para o desenvolvimento a partir de fundos da UE, contabilidade de gestão e 

contabilidade. 

A minha experiência profissional como professor: realizei aulas sob a forma de palestras, 

exercícios e seminários. 

A minha área científica: diz respeito à análise e avaliação dos processos de gestão financeira, em 

particular a obtenção de fundos da União Europeia 

Os meus alunos estudam economia e gestão. Os meus estudantes são na sua maioria jovens 

com pouca experiência de trabalho. Requerem muito envolvimento substancial, são curiosos 

sobre o mundo e querem alcançar o sucesso. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

Na minha opinião, as competências transversais centram-se em atitudes que o ajudarão a 

comportar-se eficazmente numa situação particular. A sua importância no mercado de trabalho 

está a crescer. Em algumas indústrias, é dada mais ênfase às competências sociais, noutras, às 

psicofísicas. Em breve, a maioria dos empregadores irá considerar algumas delas como 

obrigatórias. 

Os empregadores estão à procura de candidatos que tenham desenvolvido competências 

transversais, que se sintam confiantes ao falar com pessoas que ocupem posições diferentes na 

hierarquia organizacional. Igualmente importante é a capacidade de comunicar os seus 

conhecimentos, experiência e crenças, o que contribui para o desenvolvimento de outros 

colegas. 

Na minha opinião, os licenciados universitários são caracterizados por um baixo nível de 

competências transversais. Isto aplica-se especialmente à gestão do tempo, ao trabalho em 

grupo e à possibilidade de formular as suas próprias opiniões apoiadas por argumentos lógicos. 

Têm mesmo dificuldades com as competências digitais e não conseguem tirar partido das 

oportunidades que lhes são oferecidas pela Internet. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

O trabalho dos professores está em contacto com grupos de pessoas, de modo que as 

competências transversais no seu trabalho, na minha opinião, são cruciais. Por um lado, essas 



 

competências devem ajudar os professores a transferir conhecimentos de forma eficaz, por 

outro lado, as competências transversais são utilizadas para gerir um grupo de estudantes. 

Na minha opinião, os professores deveriam ser uma referência no domínio das competências 

transversais para os seus alunos. Resulta do seu papel de guia (autoridade) para a formação da 

personalidade dos jovens. Um professor com competências transversais defeituosas não será 

capaz de motivar os estudantes, não será um exemplo de acção adequada para eles. 

Os professores devem certamente moldar as competências transversais dos alunos em relação 

às disciplinas que lideram. Isto está ligado em particular a situações profissionais típicas que 

acompanham os especialistas em determinadas áreas, bem como a padrões de comportamento 

específicos. 

Esta formação de competências transversais exige que os professores aprendam conhecimentos 

práticos adquiridos nos locais de trabalho, conhecimentos sobre os requisitos estabelecidos 

pelos empregadores e clientes. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Para desenvolver as competências transversais dos estudantes logo no início, é necessária uma 

análise complexa do nível actual destas competências. Os professores podem fazê-lo 

perguntando aos alunos: Em que é que eles são bons? Para que servem as suas predisposições? 

Qual é o maior problema para eles todos os dias? Tendo estes conhecimentos, os professores 

podem pensar em formação especializada. No entanto, a teoria sobre as competências pessoais 

e interpessoais por si só não dará quaisquer resultados. A prática é necessária. Assim, na minha 

opinião, é necessário praticar relações com outros, ou seja, falar, negociar, delegar tarefas. 

Na minha opinião, deveria haver um programa na minha universidade que desenvolvesse 

competências transversais disponíveis para todos os estudantes, e não apenas para os 

estudantes de economia e gestão. Todos seriam capazes de adquirir competências que o 

ajudariam a conseguir e manter um emprego. Tal formação poderia ter lugar com base em jogos 

de papéis. A participação de um formador vigilante durante o desenvolvimento destas 

competências é importante, porque essa pessoa não só dará feedback sobre o comportamento, 

mas também orientará o desenvolvimento na direcção certa. 

 

7. Magdalena Wysocka 

Entrevista Nº: 7    

Data: 27.03.2019   Duração: 47 minutos 



 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; responsabilidade social nos negócios 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 15 anos 

 

PERGUNTAS: 

 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

A principal área dos meus interesses profissionais é a responsabilidade social da organização, 

incluindo responsabilidade e ética nas entidades empresariais, com particular ênfase no 

comportamento nas áreas de tarefas da função do pessoal e no comportamento no mercado de 

trabalho. 

No trabalho quotidiano como professor académico, concentro-me em fazer palestras 

interessantes (fornecendo os conhecimentos mais recentes e exemplos práticos, e moderando 

a troca de opiniões sobre esta base). Todos os exercícios se baseiam num estudo de caso que é 

a base para conceber mudanças e ajustar os comportamentos dos intervenientes no caso 

analisado. Os exercícios são geralmente realizados em equipas que documentam o trabalho 

realizado sob a forma de um relatório contendo uma descrição do caso, problemas a resolver, 

discussão dos resultados e recomendações para a prática. 

Estudantes com os quais realizo três workshops (Exercícios. Identificação de problemas e 

actividades de concepção): Gestão de Recursos Humanos, Ética na Gestão e Responsabilidade 

Social Empresarial vêm de Espanha, Turquia, Itália, Taiwan e Letónia. Mostram grande interesse 

pelas aulas e acontece que alguns deles permanecem no quadro do programa Erasmus + na 

nossa universidade dois semestres, escolhem o segundo tema entre os três acima mencionados 

(um tema que conduzo no semestre de Inverno e dois no semestre de Verão). 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

As competências transversais são principalmente o pensamento criativo e o conhecimento e as 

competências interpessoais (comunicação, resolução de situações difíceis, empatia, 



 

sensibilidade e tolerância cultural). São também atitudes e atitudes para com colegas, clientes, 

o chefe, o proprietário. A importância das competências transversais é extremamente 

importante no contexto do mercado de trabalho porque, como a prática indica, a obtenção de 

um emprego em cargos executivos é determinada principalmente pelas qualificações do 

candidato (os seus conhecimentos e competências são confirmados por diplomas, certificados, 

certificados), enquanto que os cargos de gestão se devem principalmente às competências 

transversais. 

Na minha opinião, os licenciados das universidades (mas também das escolas secundárias) têm 

falta de competências transversais, o que resulta, entre outros, dos métodos de ensino, que por 

sua vez derivam, entre outros, de currículos nucleares demasiado extensos. A falta destas 

competências também ocorre, embora em menor grau, na minha opinião, entre os estudantes 

Erasmus +. 

As competências brandas são sempre importantes porque ninguém funciona numa ilha deserta 

no processo de trabalho. No entanto, a sua valorização é extremamente difícil porque os 

intervalos e a classificação das competências individuais variam de acordo com as posições e 

funções desempenhadas. Ou seja, existem outros em posições individuais de trabalhadores, 

outros em trabalho de equipa ou em trabalho de gestão a vários níveis de gestão. Dos meus 18 

anos de prática nas empresas e actualmente no papel de professor académico, devemos 

concentrar-nos na formação de pensamento criativo, trabalho de equipa e comunicação, bem 

como em atitudes de procura e actualização contínua de conhecimentos. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

O trabalho de um professor é o mesmo que qualquer outro trabalho. Por conseguinte, uma vez 

que as competências brandas são importantes, embora de forma diferente, em cada trabalho, 

é também importante no trabalho de um professor académico. 

O professor deve ser um padrão no campo das competências transversais para os seus alunos 

porque na realização do processo didáctico desempenha uma espécie de função de gestão em 

relação aos alunos (4 funções no trabalho de gestão: planear objectivos e recursos, organizar 

recursos, motivar funcionários e controlar tarefas). Para funcionar eficientemente, deve pensar, 

comunicar, resolver conflitos e demonstrar a sua atitude e atitudes em relação à componente 

principal de toda a carteira de competências, nomeadamente em relação ao conhecimento. 

A carteira de competências de cada pessoa é dura e macia. Estes tipos de competências exigem 

a formação de estudantes a tempo inteiro e a tempo parcial no processo de ensino. O professor 



 

responsável pela formação destas competências não deve ser apenas um especialista numa 

determinada área, mas também ter - por exemplo, em linhas gerais de educação pedagógica, 

dentro das quais as competências transversais são moldadas. O professor também descreve nos 

programas de estudo de uma dada disciplina os efeitos da educação expressos pelos 

conhecimentos, aptidões e competências sociais. Uma descrição sólida destes efeitos requer 

conhecimento do campo científico, mas também competências transversais - a sua formação, 

medição e avaliação. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

O desenvolvimento e desenvolvimento de competências brandas não será conseguido passando 

nem mesmo os conhecimentos mais recentes, que estão a envelhecer rapidamente entre as 

outras componentes da competência. Na minha opinião, não há necessidade de executar 

programas especiais nesta área. Sugeriria uma mudança na estrutura dos currículos, em que as 

aulas e os seminários devem dominar, durante os quais há uma oportunidade de libertar o 

pensamento criativo e moldar outras competências transversais. Neste contexto, os professores 

- especialistas numa determinada área e, ao mesmo tempo, com uma educação pedagógica - 

irão lidar com a escolha de métodos e formas de ensino adequados aos efeitos pedagógicos 

descritos anteriormente. 

 

8. Grzegorz Szczubełek  

 

Entrevista Nº: 8    

Data: 29.03.2019   Duração: 45 minutos 

DADOS PESSOAIS: 

Nome do parceiro da entrevista: Grzegorz Szczubełek 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Warmia e Mazury 

Profissão e campo de trabalho: docente, cientista; microeconomia 

Anos de experiência na área da formação/formação profissional: 19 anos 

 

PERGUNTAS: 

 



 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

Os meus interesses estão concentrados em torno de empresas do sector alimentar. Neste 

contexto, analiso a eficiência das cadeias de abastecimento e examino a estrutura dos custos de 

produção na indústria de lacticínios. Penso que as características dos estudantes que começam 

a estudar na nossa universidade mudam. Os estudantes estão fortemente ligados às tecnologias 

da informação, e por isso preferem meios modernos de transferência de conhecimentos. Estão 

mais interessados em exemplos específicos da prática económica. No entanto, por outro lado, 

são menos disciplinados e menos concentrados na procura de conhecimento por si próprios. 

São menos independentes. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

Na minha opinião, as competências transversais são complementares ao conhecimento e às 

competências duras. Esta adição é necessária para utilizar plenamente o seu potencial. Os 

empregadores há muito que descobriram a importância das competências transversais. Parece-

me que nas organizações actuais as competências transversais dos empregados podem ser de 

importância estratégica, o que é visível no exemplo das empresas chinesas ou coreanas. 

Considero o nível de competências transversais entre os licenciados da minha universidade 

como diverso. Isto deve-se ao facto de as competências transversais serem, na maioria dos 

casos, desenvolvidas independentemente por determinadas pessoas, e o seu desenvolvimento 

depende da determinação psicológica e da predisposição das pessoas em causa. Parece-me que 

esta diferenciação não é benéfica no sentido de que não podemos criar um nível padrão de 

competências transversais para os licenciados universitários. Os empregadores esperam dos 

licenciados um certo nível de competências tanto duras como suaves. 

Em princípio, o tipo de competências transversais que as pessoas em causa devem, em 

particular, desenvolver resulta do diagnóstico destas competências, ou seja, deficiências 

individuais específicas a este respeito. Contudo, tendo em conta as minhas observações, parece-

me que as competências sociais deveriam ser desenvolvidas a princípio. Tendo em conta o facto 

de que a maioria dos empregadores oferece trabalho em equipa, parece que a capacidade de 

trabalhar em equipa é crucial. Além disso, as formações que desenvolvem a iniciativa e o 

pensamento independente são importantes. Tem um impacto sobre o potencial de 

desenvolvimento de uma dada pessoa e da sua carreira. 



 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são muito importantes no trabalho de cada professor. 

Relativamente à formação dos jovens, a falta de competências transversais entre os professores 

pode influenciar a forma das competências dos estudantes. Este pode ser um dos principais 

problemas didácticos. 

Cada professor deve ser uma espécie de autoridade tanto em competências duras como em 

competências brandas. As aulas conduzidas pelo professor, o seu valor substantivo, bem como 

o envolvimento do professor na minha opinião moldam significativamente as atitudes dos 

alunos na sua vida profissional futura. Ao mesmo tempo, a manutenção de elevadas 

competências pelos professores é muitas vezes um desafio para eles devido a várias barreiras 

organizacionais, psicológicas ou financeiras. 

Os professores devem, para além da transferência de conhecimentos, formar competências 

transversais entre os alunos. Parece-me que poderia funcionar de duas maneiras. A primeira é 

moldar as competências transversais com base em conhecimentos práticos, por exemplo, no 

campo do comportamento ético. A segunda é a modelação de competências na dimensão geral 

e, portanto, como certas capacidades que desenvolvem o potencial de uma dada pessoa. Esta 

abordagem requer algumas competências psicológicas e sociais por parte dos professores. Isto 

é necessário para diagnosticar correctamente o comportamento e as necessidades dos 

estudantes. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

As competências transversais devem ser desenvolvidas através de formação situacional. Para 

este efeito, as situações empresariais e de mercado devem ser simuladas. Em seguida, através 

da observação de comportamentos, determinar os pontos fortes e fracos dos estudantes nesta 

área. Em seguida, deve ser preparado um programa de formação comportamental para cada 

pessoa individualmente (por exemplo, através da atribuição de papéis). 

É considerada necessária a existência de um programa universal de desenvolvimento de 

competências para todos os estudantes da universidade. Graças a isto, é possível desenvolver 

certos padrões nesta área. No entanto, o problema óbvio são as barreiras organizacionais e 

programáticas e a implementação do programa dependerá da sua resolução. 

As aulas ministradas como parte do programa de desenvolvimento de competências 

transversais devem ter uma dimensão geral e individualizada. A proporção destes intervalos na 



 

minha opinião deve resultar do diagnóstico do nível de competência num determinado grupo 

de estudantes. As aulas devem ser conduzidas por formadores preparados que serão capazes 

de controlar o grupo através da sua autoridade. 

  



 

Portugal 

As principais conclusões das entrevistas em Portugal são: 

- As competências transversais podem complementar competências difíceis, mas o 

desempenho de um estudante só pode ser avaliado no dia-a-dia e no trabalho.  

- A formação de competências transversais deve ser obrigatória em todos os estudos, 

especialmente em graus relacionados com pessoas, como gestão ou medicina.  

- As competências transversais devem ser ensinadas em workshops, não há necessidade 

de modificar os currículos para os ensinar.  

- É necessário desenvolver nos estudantes competências transversais relacionadas com a 

dinâmica da comunicação, ou empatia.  

- Os professores precisam de ter competências transversais para motivar os alunos.  

- Além disso, os estudantes precisam de ter capacidades de trabalho em equipa e de 

gestão de conflitos.  

 

 Mário Rebelo 

Entrevista Nº: 1 

Data: 20/02/2019     Duração: 29 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profissão: Professora: 

Grau que está a ensinar: Licenciatura  

Assunto: Segurança e saúde 

Curso: LSTA 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Competências adquiridas com a experiência 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

São necessários para competir com as competências técnicas que os diplomados adquirem na 

universidade. 



 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, são hoje em dia os mais importantes. As competências difíceis são fáceis de avaliar 

(exames...) mas as competências transversais não são mensuráveis. Só são avaliadas 

diariamente. 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, há 20 anos na indústria.  

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim. Trabalhei com muitas pessoas que tinham muitas competências difíceis, mas nunca 

chegaram ao topo exactamente porque não tinham desenvolvido competências transversais 

suficientes para se relacionarem com pessoas e situações. 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim, especialmente as capacidades de comunicação. Isto é verdade para os professores e não 

só... vivemos num mundo de comunicação, pelo que esta competência é muito importante para 

qualquer trabalho. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Capacidade de comunicação. São muito apreciados pelos alunos dos bacharelatos em segurança 

e engenharia. Também a liderança dos professores é muito importante para ajudar os alunos a 

desenvolver competências transversais. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Sim. Alguns dos conteúdos devem desenvolver flexibilidade, gestão do tempo, colaboração e 

ambientes colaborativos... aprendizagem contínua e capacidade de ouvir os outros... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

O bacharelato onde dou aulas há poucos alunos... Há alguns anos ensinei a turmas cheias de 

alunos, mas isso é realmente complicado para o desenvolvimento de competências transversais 

e para a liderança dos professores a fim de os desenvolver nos alunos. 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não. 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 



 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Considero que a maioria dos nossos licenciados é boa 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Gestão do tempo, trabalho com os outros, comunicação... 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Sim. 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

A gestão do tempo deve ser ensinada no início do bacharelato. Os estudantes normalmente não 

sabem como gerir o tempo... Também ensinam como desenvolver projectos de grupo... porque 

precisamos de trabalhar com pessoas que gostamos e que não gostamos...  

 

 

 Susana Catarina Machado 

Entrevista Nº: 2  

Data: 15/03/2019     Duração: 10 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profissão: Professora: 

Licenciatura e Mestrado em Solicitadoria 

Assunto: Ciências jurídicas e sociais 

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais. 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

São comportamentos e atitudes que facilitam o trabalho com os outros e a integração na 

sociedade. 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 



 

Muito importante porque tornam o trabalho de equipa mais fácil. 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sem sombra de dúvida. Aumentam as competências em matéria de resolução de problemas, 

gestão de conflitos e capacidades de comunicação. 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, durante 4 anos. 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Não no contexto do ensino superior... 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

São muito importantes para motivar os estudantes. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Atitude positiva, capacidades de comunicação e potencial de aprendizagem... 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Depende do contexto... Na minha área (direito) tenho dificuldade... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Cerca de 30 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não, nunca.  

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Não muito bom... 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Competências em matéria de trabalho e gestão do tempo. 



 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Sim... 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Organização e competências de tempo  

 

 Bruno Oliveira  

Entrevista Nº: 3 

Data: 19/02/2019     Duração: 9 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profissão: Professora: 

Grau em que lecciona: Licenciatura em Informática 

Assunto: Engenharia Informática 

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Competências transversais em relação a isso ajudam a alcançar as competências difíceis. 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, cada vez mais... 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, porque precisam de trabalhar em grupo, para interagir desenvolvendo projectos na área 

da Informática. 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Não.  

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, no contexto do meu doutoramento 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 



 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Importante porque me ajuda a compreender as necessidades dos estudantes... Alguns deles são 

muito autónomos mas outros têm de ser estimulados. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Interagir, gerir conflitos, compreender os horários dos estudantes. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Sim, seria sensato... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Tenho cerca de 50 alunos nas aulas... 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não. 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Geralmente acabam por ter algumas competências transversais, especialmente quando fazem 

as formações nas empresas 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Para organizar os projectos. Relação de equipa... 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Sim. Desenvolver actividades não relacionadas com questões técnicas. 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Trabalho de equipa; por exemplo, organizar um desafio anual... 

 

 Fábio Silva 

Entrevista Nº: 4 



 

Data: 21/02/2019     Duração: 11 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profissão: Professora: 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado  

Assunto: LSTA 

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Competências não técnicas relacionadas com a interacção com pessoas que são desenvolvidas 

dentro da sociedade 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, muito importante especialmente no que diz respeito à comunicação 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, para trabalhar em equipa - muito importante no campo da Informática. 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim. 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, em projectos de investigação num contexto internacional. 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Relacionamento com estudantes. Temos de ser amigáveis mas formais, separando os contextos 

de aprendizagem das actividades não relacionadas com a aprendizagem. 

São muito importantes, mas eu avalio-os tecnicamente. No entanto, as dinâmicas de 

comunicação e de interacção são muito importantes. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação e relações. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 



 

Sim, devem desenvolver actividades que fomentem o desenvolvimento de competências 

transversais nos estudantes mas no contexto dos cursos que ensinam... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Cerca de 30 alunos por turma. 

Estou de acordo com a frase. Em contextos de muitos estudantes não há feedback e há menos 

interacção e isso é mau para o desenvolvimento das competências transversais. 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não.  

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Considero que eles adquirem um certo número de competências transversais, mas poderíamos 

fazer melhor. 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Apresentações públicas, como obter atenção na apresentação de projectos... 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Não, penso que Workshops seriam suficientes... 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Já respondeu... 

 

 

 

 Fábio Dias Duarte 

Entrevista Nr:5   

Data:  11/03/2019    Duração: 20 min 



 

Instituição: Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO). 

Convidado: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

Profissão: Professora: 

Licenciatura que ensina: Economia (Especialidade: Finanças) 

Assunto: - ESTG: LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP: MFE 

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

São capacidades e competências não técnicas que se desenvolvem interagindo com os actores 

da sociedade: empresas, associações, "tribos" (grupos de pessoas que partilham os mesmos 

interesses) 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, acredito que a aplicação de competências duras no contexto das empresas é aumentada 

pelo desenvolvimento de competências leves. Observei isto enquanto trabalhava nas empresas 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, definitivamente, acredito que cada vez mais empresas tentam encontrar pessoas com 

capacidades tanto duras como suaves, mesmo em áreas STEM... 

As capacidades de comunicação e de discurso oral são muito importantes neste contexto. 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, fui gestor financeiro de um start-up e também tinha responsabilidades em matéria de 

recursos humanos.  

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, durante a experiência anteriormente mencionada. 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

A empatia e a capacidade de criar ligações facilita a partilha de conhecimentos e aumenta a 

motivação dos estudantes. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 



 

Capacidade de comunicação e capacidade de compreender os alunos de modo a adequar o 

discurso ao público. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Não tenho realmente uma opinião sobre este assunto... Acredito que a maioria dos 

conferencistas acaba por promover soft skills nos seus modelos de avaliação... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Tenho cerca de 50/60 alunos nas aulas de bacharelato e cerca de 10 nas aulas de mestrado... 

Concordo que as competências soft estão mais desenvolvidas com menos alunos do que a que 

tenho nos bacharéis porque, nos 1st anos, os alunos sentem-se menos confortáveis fora dos seus 

grupos... 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não.  

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Na minha instituição acredito que os estudantes têm um melhor desenvolvimento de 

competências transversais que está relacionado com o facto de esta ser uma instituição 

relativamente pequena com um grupo estável de professores, mas ainda há um longo caminho 

a percorrer... 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Comunicação verbal e não verbal, pensamento crítico, inteligência emocional, flexibilidade, 

adaptabilidade, resiliência, autonomia, pensamento global. 

 Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Penso que devem existir mas não devem ser obrigatórios! A nossa instituição promove uma 

grande quantidade de eventos mas infelizmente não têm a fluência que gostaríamos. Até temos 

um Gabinete de Empreendedorismo... 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 



 

Anteriormente respondido... 

 

 

 Ana Isabel Coelho Borges 

Entrevista Nº: 6  

Data: 04/04/2019    Duração: 20 min 

Instituição: Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profissão: Professora: 

Grau que lecciona: Licenciatura (1.º e 2.º anos) e Mestrado 

Assunto: Matemática, Ciências Empresariais.  

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Para mim, competências transversais são competências pessoais/sociais, tais como 

comunicação, interacção, capacidades de trabalhar em grupo... Não são competências difíceis 

como a aritmética...  

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

São extremamente relevantes. A longo prazo, são responsáveis por uma "feliz" progressão 

profissional.  

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, considero que hoje em dia o mercado está a mudar radicalmente e que há uma grande 

necessidade de pessoas que se adaptem facilmente às mudanças no ambiente. Isto exige outras 

competências diferentes daquelas que são normalmente ensinadas no campo académico. Pode-

se dizer que se pode pedir a um engenheiro que desenvolva algum projecto de marketing digital 

para promover um produto... Isto exige muito trabalho autónomo e competências muito para 

além das que são normalmente ensinadas nas universidades... 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 



 

Sim, trabalhei num centro de competências profissionais ligado a empresas. 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, estou actualmente a desenvolver um projecto de colaboração que irá lidar com muitas 

empresas. 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim, definitivamente... Podemos estimular os estudantes usando estratégias como felicitar 

quando desenvolve uma tarefa com sucesso e que aumenta a sua auto-imagem e estimula ainda 

melhores desempenhos... 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Multitarefa, sobretudo capacidade de comunicação, para ouvir e compreender as questões dos 

estudantes. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Alguns conteúdos devem ser incluídos em alguns cursos, a fim de desenvolver competências 

transversais nos alunos 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

A partir de 30-60... depende do curso. 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não, nunca.   

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Varia... dependendo do bacharelato/mestre... O bacharelato em Ciências Empresariais está 

cheio de estudantes com competências transversais...  

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 



 

Multitarefa, organização, pensamento crítico, comunicação verbal e visual, comunicação 

pública, capacidade de adaptação às mudanças, inteligência emocional e competências 

interculturais e interpessoais... 

 Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Programas de competências transversais devem ser obrigatórios em todos os campos de estudo, 

especialmente nos graus relacionados com pessoas como a gestão, a medicina... 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Multitarefa, organização, pensamento crítico, comunicação verbal e visual, comunicação 

pública, capacidade de adaptação às mudanças, inteligência emocional e competências 

interculturais e interpessoais... 

 

 Marisa Roriz Ferreira 

Entrevista Nr:7   

Data:01/04/2019 Duração: +-10 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profissão: Professora: 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Ciências Empresariais.  

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Significam competências de comunicação social. 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, são. 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Contribuem para uma melhor integração dos estudantes no mercado de trabalho, pois tendem 

a tornar a integração mais fácil. 



 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, durante 1 ano no campo da promoção... 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Não. 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim, são porque tendem a criar empatia. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

É difícil dizer, mas geralmente comunicação, criatividade e empatia são as que me vêm à 

cabeça... No entanto, não posso testar se estas são as suficientes para definir um bom 

professor... 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Não, creio que devem ater-se aos conteúdos que são propostos no programa dos cursos. 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Cerca de 30. Se tiver cerca de 50 como nas aulas de marketing, a interacção é menor. 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não.   

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não, estou céptico quanto à aquisição de competências transversais através de um curso formal 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Varia... 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Depende... 

 Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Não. 



 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Não concordo com cursos para desenvolver competências transversais mas acredito que há 

actividades que podem facilitar a sua aquisição... 

 

 Maria Teresa Barros 

Entrevista Nr:8   

Data:06/04/2019 Duração: +-10 min 

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profissão: Professora: 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Ciências Empresariais.  

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Competências sociais que tendem a ser desenvolvidas pela experiência e que facilitam a 

aquisição de competências duras. 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, sem dúvida... Hoje em dia as pessoas estão mais expostas a vários públicos através das 

redes sociais, por isso é muito importante estar preparado para comunicar com muitas pessoas 

diferentes... 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, a empatia é muito importante no contexto do trabalho porque simplifica o processo de 

gestão de equipas... 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, durante vários anos. 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim em contextos de investigação. 



 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos. 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim, muito importante para se relacionar com os estudantes de uma forma adequada que possa 

facilitar o processo de aprendizagem e motivá-los a desenvolver projectos dentro do seu campo 

de interesse. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Competências de comunicação, motivação, gerir conflitos e simplificar... 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Fazem-no dentro dos seus cursos utilizando ferramentas que a maioria de nós aprendeu com a 

experiência... 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

É verdade, mas dependendo do tema e do conforto do professor... Por vezes é mais difícil gerir 

poucas pessoas porque o foco pode facilmente ir para outro lado... No entanto, ensino em média 

a 30/40 alunos nos cursos de bacharelato e 20 nos cursos de mestrado. 

É claro que é mais controlável com menos de 50 estudantes.  

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não.   

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Creio que estão mais preparados que os estudantes que vêm de grandes universidades porque 

o processo de aprendizagem está mais concentrado numa instituição mais pequena como a 

nossa. 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Gestão do tempo, tolerância à mudança; comunicação da fala (verbal e não verbal) 

 



 

 Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo?  

Sim, por meio de workshops e cursos não obrigatórios.  

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Respondeu anteriormente. 

  



 

Roménia:  

Conclusões de entrevistas na Roménia: 

- As principais necessidades dos estudantes de competências transversais hoje em dia 

são: gestão de conflitos, resolução de problemas, comunicação interpessoal, 

pontualidade, adaptabilidade, igualdade de género e negociação, pensamento crítico e 

escuta activa. Também o empreendedorismo relacionado com as competências 

transversais é importante.  

- Alguns sectores exigem mais competências transversais nos estudantes do que outros, 

mas em geral as competências transversais são necessárias e exigidas pelos 

empregadores de todos os sectores.  

- Os empregadores devem estar mais em contacto com os estudantes.  

- Alguns professores pensam que são necessários grandes grupos de alunos para 

desenvolver algumas competências transversais como o trabalho de equipa; outros 

pensam que o número ideal de alunos para formar competências transversais em 

situações de sala de aula é entre 12-15.  

- Alguns professores pensam que as competências transversais são essenciais e que 

deveriam ser incluídas no programa académico, tal como outros pensam que os 

professores deveriam desempenhar o papel de treinador e os estudantes deveriam ser 

mais abertos sobre os métodos de formação.  

 

 George Carutasu 

Entrevista Nº: 1   

Data: 13 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Professora, Reitora 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: IT 

Curso: Arquitectura de Computadores, Sistemas CRM, Gestão de Projectos 

 



 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1. Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das competências 

transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

No nosso campo de estudo, as competências transversais são muito importantes ao lado das 

competências duras.  A comunicação pessoal, é uma das mais importantes 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Definitivamente, as competências transversais são muito importantes no contexto do emprego 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, as competências transversais ajudam os estudantes a ter uma incorporação mais rápida no 

mercado de trabalho. Além disso, encorajo os estudantes a adquirirem todas as competências 

transversais que apoiam a actividade empresarial e desejo ter pelo menos 30% dos estudantes 

a seguir este caminho 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, trabalhei anteriormente em várias empresas privadas. A RAU não é o meu primeiro 

empregador. 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim 

 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

É óbvio que são muito importantes, e essas competências transversais estão a tornar-se o bem 

mais valioso dos licenciados para uma entrevista de emprego.   



 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

A gestão de conflitos, a comunicação e a resolução de problemas são muito importantes 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Sim, especialmente o envolvimento em actividades extracurriculares com os estudantes 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Na Roménia, existem regras relativas ao número máximo de alunos que assistem às aulas, pelo 

que não temos tais problemas (25 alunos/seminários, 150 alunos/curso) 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Sim, capacidades de comunicação, competências interculturais 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Comunicação (línguas estrangeiras), mas mais sobre competências duras 

  

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Devemos adaptar-nos ao novo paradigma em mudança desta geração, especialmente porque 

não conseguiram concentrar a sua atenção mais de 20 minutos sobre um assunto. Caso 

contrário, considero que os nossos diplomados atingem níveis bastante bons de competências 

transversais 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Todas as competências transversais relacionadas com o empreendedorismo, comunicação, 

trabalho de equipa 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 



 

Mesmo nos currículos actuais temos certas aulas com foco em soft skills, mas não inteiramente 

dedicadas a uma certa soft skill 

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Especialmente o trabalho de equipa e os papéis desempenhados em tais equipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Georgiana Surdu 

Entrevista Nº: 2     

Data: 13 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Palestrante, Vicedean 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Economia 

Curso: Negociações Comerciais, Gestão de Negócios Internacionais 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 



 

É bastante difícil definir exactamente o termo, uma vez que estas competências não se referem 

a quaisquer disciplinas precisas que são ensinadas academicamente. 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Definitivamente sim, mas depende muito do trabalho que escolher. Para empregos de TI talvez 

as competências duras sejam mais valiosas, mas se quiser trabalhar na indústria hoteleira, 

provavelmente as suas competências transversais serão um ponto crítico na entrevista. 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, com certeza. 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim. 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Absolutamente. Da perspectiva do professor depende muito da sua capacidade de transmitir a 

informação aos alunos. Além disso, é preciso ser pontual, correcto na avaliação, para se tornar 

um modelo para os estudantes. 

  

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação interpessoal. 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Depende de cada pessoa, mas ao mesmo tempo depende muito da disciplina do curso, porque 

algumas das disciplinas são mais permissivas para incluir soft skills. 



 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Por vezes, para certas turmas, o elevado número de alunos não ajuda muito.  

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Sim, penso que sim, mas quando eu era estudante não era um período muito bom para 

promover competências transversais. 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Sim, sempre que posso. 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Em geral, existe um bom nível, mas as empresas estão particularmente interessadas em 

capacidades de comunicação, capacidade de liderança e capacidade de resolução de problemas. 

Ao mesmo tempo, os empregadores deveriam estar mais presentes entre os estudantes. 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Comunicação interpessoal, competências transversais relacionadas com empreendedorismo, 

igualdade de género, negociações, pontualidade, e adaptabilidade. 

 



 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Não necessariamente, porque na nossa universidade os estudantes têm muitas oportunidades 

de participar em cursos extracurriculares dedicados a competências transversais. Os estudantes 

precisam de uma mistura entre competências duras e competências transversais, e podem 

melhorar essas competências transversais através da aprendizagem ao longo da vida. 

 

 

 Iuliu Ivanescu 

 

Entrevista Nº: 3     

Data: 13 de Fevereiro de 2019    Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Palestrante, Vicedean 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Economia 

Curso: Comércio Internacional, Políticas Comerciais 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Competências que ajudam o graduado a completar as suas competências adquiridas durante os 

estudos e que facilitarão a sua inserção no local de trabalho e o ajudarão a crescer 

profissionalmente 

 



 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

São obrigatórios. São essenciais. São vitais. 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, as competências transversais ajudam os estudantes a ter uma incorporação mais rápida no 

mercado de trabalho. Além disso, encorajo os estudantes a adquirirem todas as competências 

transversais que apoiam a actividade empresarial e desejo ter pelo menos 30% dos estudantes 

a seguir este caminho 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Infelizmente, não. Fui empregado desde o início na RAU 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Pessoalmente penso que o nível de competências transversais depende muito dos cursos 

realizados por cada professor, mas podemos destacar as competências informáticas e de 

comunicação 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação, TI 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Sim, definitivamente. Todos os professores estão envolvidos com esta actividade 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 



 

Quanto maior for o número de alunos, mais difícil é controlar cada aluno. Utilizando plataformas 

virtuais online ou diferentes ferramentas de software, podemos aumentar a eficiência desta 

actividade 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Infelizmente, não  

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Comunicação (línguas estrangeiras) 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Nunca podemos dizer que os diplomados atingiram um nível "suficiente" de competências 

transversais e os diplomados devem estar conscientes de que têm de adaptar continuamente o 

seu nível de competências transversais às exigências em constante mudança do mercado de 

trabalho 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Todas as competências transversais relacionadas com o empreendedorismo, comunicação, 

trabalho de equipa 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Temos uma série de actividades, especialmente actividades extracurriculares, dedicadas ao 

desenvolvimento de competências transversais  

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Comunicação oral e escrita, falar em público, preparação de entrevistas de emprego 

 

 Mariana Coanca 

Entrevista Nº: 4     



 

Data: 13 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Docente sénior 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Línguas estrangeiras 

Curso: Comunicação Empresarial em Inglês 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

 

As capacidades de uma pessoa para se tornar um bom líder, para melhorar as suas capacidades 

de comunicação, para ser capaz de resolver problemas de forma atempada e tomar decisões, 

mas também para aceitar críticas no local de trabalho e ter a capacidade de ultrapassar esses 

momentos e melhorar as suas qualidades gerais 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

É claro que há muito importante e muito do meu trabalho está focado neste objectivo 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, definitivamente 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Não trabalhei estritamente falando, mas participei em diferentes actividades com empresas 

privadas 

 



 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Não 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Absolutamente. Uma boa comunicação com estudantes e colegas ajuda-nos a alcançar bons 

resultados em qualquer actividade 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Penso que todas elas são importantes, mencionando apenas a comunicação interpessoal, a 

liderança ou a resolução de problemas 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Penso que há sempre espaço para melhorias, e especialmente o Programa Erasmus ajudou-nos 

a adquirir novas competências e a melhorar muito as nossas capacidades existentes através de 

exercícios de aprendizagem mútua com os nossos colegas estrangeiros 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Normalmente trabalho com até 50 estudantes e a minha opinião é que tal número não afecta a 

qualidade do processo de aprendizagem, mas até me ajuda a criar diferentes cenários para 

ajudar os estudantes a desenvolver certas competências 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

É claro que tive a oportunidade de receber diferentes formações ao longo do meu período de 

estágio, especialmente em comunicação 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Sim, aproveito sempre qualquer oportunidade para me desenvolver  

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  



 

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Em geral, existe um bom nível, mas as empresas estão particularmente interessadas em 

capacidades de comunicação, capacidade de liderança e capacidade de resolução de problemas. 

Ao mesmo tempo, os empregadores deveriam estar mais presentes entre os estudantes. 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Comunicação interpessoal, liderança, resolução de problemas 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Creio que cada programa de estudo deve conter competências transversais, mas implicitamente 

concentramo-nos no desenvolvimento de competências transversais para os estudantes. De 

qualquer modo, há necessidade de desenvolver cursos especializados para desenvolver 

competências transversais, tendo em conta o interesse dos empregadores por estas 

competências transversais. 

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Exercícios especialmente práticos para desenvolver o trabalho em equipa, competências de 

liderança e para desenvolver a assertividade entre os estudantes 

 

 

 Norel Neagu 

Entrevista Nº: 5     

Data: 14 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Docente sénior 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Lei 

Curso: Direito crítico, processo penal europeu 



 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

 

Presumo que haja o antónimo de hard skills, especialmente no meu campo de interesse. As 

competências transversais complementam as competências duras 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

É necessário saber quais são os requisitos para o trabalho seleccionado, da área jurídica. Como 

advogado, precisa de ter competências empresariais, trabalho em equipa, resolução de 

problemas e muito boa capacidade de comunicação. Como procurador, o pensamento crítico é 

muito importante, ao lado do trabalho de equipa. Como juiz, é preciso ouvir, é preciso ter 

pensamento crítico e resolução de problemas. Competências diferentes para empregos 

diferentes. 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, com certeza 

 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim 

 



 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Absolutamente. Tem de ter a capacidade de fornecer eficiente e eficientemente a informação 

aos estudantes 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação interpessoal 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Depende de cada pessoa, mas ao mesmo tempo depende muito do tema do curso, porque 

alguns dos temas são mais permissivos para incluir soft skills 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Normalmente trabalho com 25 estudantes. Qualquer número acima está a complicar o trabalho. 

Idealmente, prefiro trabalhar com 12-15 estudantes, para permitir que os estudantes trabalhem 

em equipas para jogos de role play 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não como estudante 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Sim 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Não estou muito satisfeito com o actual nível de competências transversais entre os licenciados. 

Provavelmente, precisamos de mais cursos sobre competências transversais. Falando como 

empregador, vi muito espaço para melhorias  

 



 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Comunicação interpessoal, ética, trabalho de equipa, resiliência ao stress  

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Sim, relacionado com o trabalho 

 

 

 Olga Potecea 

Entrevista Nº: 6     

Data: 14 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Docente sénior, Chefe de departamento 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Economia 

Curso: Contabilidade Geral, Contabilidade Gerencial 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

A capacidade de trabalhar numa determinada área, para o trabalho que o estudante está a ser 

formado 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 



 

As competências transversais representam uma certa vantagem para aqueles que as 

desenvolveram versus aqueles que não se preocuparam com 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, com certeza 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim. Devido à minha especialização, posso trabalhar ao mesmo tempo para a UAR e empresas 

privadas  

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, pelo menos dois. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim. É muito importante ser capaz de transmitir aos alunos as competências práticas, para além 

da teoria 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação, resolução de problemas, pensamento analítico 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Sim. Poderiam desempenhar ainda um papel mais importante, mas ao mesmo tempo os 

estudantes deveriam ser mais abertos neste processo 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Actualmente não temos este problema com as aulas 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 



 

Não 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Nem por isso. Tive de encontrar soluções no caminho e de me adaptar às exigências 

 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Penso que os nossos licenciados atingem um bom nível de competências transversais, uma vez 

que são capazes de ter uma taxa de empregabilidade tão rápida 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Todas as competências transversais relacionadas com o empreendedorismo, comunicação, 

trabalho de equipa 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Existem alguns programas de estudo que facultativas aulas de soft skills 

 

 

 Stefan Ionescu 

Entrevista Nº: 7     

Data: 14 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Palestrante 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Análise de dados 

Curso: Estatística, Econometria 

 



 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância  das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

 

Não creio que haja uma definição universal, mas podemos dividi-la em duas categorias: 

competências interpessoais e competências intrapessoais 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Definitivamente. As competências duras não são suficientes para ter um bom trabalho e para 

actuar na sua área 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, é claro. O melhor nível de habilidade suave, mais hipóteses de encontrar um emprego 

melhor 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Absolutamente. Tem de ter a capacidade de fornecer eficiente e eficientemente a informação 

aos estudantes 



 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Definitivamente comunicação interpessoal, mas também criatividade. 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Claro, eles têm de estar muito envolvidos.   

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Normalmente trabalho com 50-60 estudantes, mas tinha números ainda mais elevados.  

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não como estudante, mas em cursos pshyho-pedagógicos após a graduação 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Sim 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Têm um bom nível razoável de competências transversais, mas há espaço para melhorias. 

Devem estar conscientes de que os empregadores estão especialmente à procura de 

capacidades de pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, ou comunicação 

eficaz. 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Liderança, gestão de conflitos, gestão do stress, tenacidade 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 



 

Sim, certamente ajudará os estudantes e, ao mesmo tempo, facilitará o nosso trabalho como 

professores 

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Provavelmente não deve ser um curso académico, rígido, mas com muita ênfase no lado prático. 

 

 

 

 Tudor Edu 

Entrevista Nº: 8     

Data: 14 de Fevereiro de 2019     Duração: 1h 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade Romeno-Americana 

Profissão e campo de trabalho: Docente sénior, Chefe de departamento 

Grau que está a ensinar: Licenciatura e Mestrado 

Assunto: Economia 

Curso: Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor, Pesquisa de Marketing 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Outras competências que apoiam as principais competências adquiridas através de cursos 

académicos 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

São essenciais 



 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Sim, com certeza 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Sim, nos últimos 20 anos, no campo da investigação 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Absolutamente. Sem competências transversais, basicamente não pode fazer o seu trabalho 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Penso que o mais importante é a comunicação (escrita e oral), que lhe permite transmitir as suas 

ideias aos estudantes.  

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Claro que sim. São essenciais hoje e serão essenciais também no futuro. 

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Prefiro sempre trabalhar com um menor número de estudantes, tanto para competências 

brandas como duras. 

 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não, não me lembro de o receber 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Sim 



 

  

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Há sempre uma contradição entre as expectativas do ambiente privado e as expectativas dos 

diplomados. Claro que há sempre uma melhor forma de preparar os estudantes para enfrentar 

as exigências do mercado de trabalho. 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Comunicação interpessoal, pensamento crítico, trabalho em equipa 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

As competências transversais são essenciais, pelo que devem definitivamente fazer parte de 

todos os programas académicos.  

  



 

Espanha 

Conclusões de entrevistas em Espanha: 

- Os estudantes, por vezes, não sabem o que são competências transversais, mas quando 

conhecem o conceito, demonstram grande interesse no mesmo.  

- Actividades propostas para a formação de competências transversais: 

o Debates, para desenvolver capacidades de comunicação, trabalho de equipa e 

empatia.  

o Actividades de voluntariado.  

o Concursos para resolver desafios.  

o Actividades de quebrar o gelo. 

o Actividades de role-play.  

o Apresentações de campo.  

o Programas de mentoreamento.  

- As competências transversais podem ser vistas como uma atitude profissional em 

entrevistas e podem também facilitar a incorporação em equipas de trabalho ou 

projectos.  

- As competências transversais são a questão pendente em muitos graus. Devem ser 

treinados em todos os assuntos ou graus. Os estudantes devem ser formados e 

educados com competências transversais para além de outras competências e 

conhecimentos técnicos.  

- Introduzir a avaliação pelos pares entre os professores, para os motivar a melhorar as 

suas competências transversais e encorajá-los a treinarem-se a si próprios.  

 

 Ana Bernabeu Tello 

 

Entrevista Nº: 1    

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: UNIVERSIDADE DE VIGO 

Profissão e campo de trabalho: DOCENTE/PESQUISADOR, GEOLOGIA MARINHA 

Grau que está a ensinar: CIÊNCIA MARÍTIMA 

Assunto: OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA I 

Curso: 3º Ciclo 



 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

A oceanografia geológica (também chamada geologia marinha) é um dos campos mais vastos 

das Ciências da Terra e contém muitas sub-disciplinas, incluindo geofísica, e tectónica de placas, 

petrologia e geoquímica, processos de sedimentação, e micropaleontologia e estratigrafia. A 

oceanografia geológica centrar-se-á no estudo dos processos básicos da terra que afectam a 

sedimentação nas zonas costeiras, uma vez que os sedimentos são a principal característica 

geológica destas regiões. O tema abrangerá as técnicas fundamentais para estudar a topografia, 

estrutura, sedimentação e processos geológicos associados destas áreas para descobrir como 

foram formados e como os processos em curso (dinâmica costeira, alterações climáticas, 

impacto humano...) podem mudá-los no futuro.  

 

Os meus alunos pertencem à licenciatura em Ciências do Mar e estão a estudar o primeiro 

semestre do 3º ano. São estudantes com um registo médio-baixo (relativo ao acesso à 

universidade), com uma motivação média, embora esta disciplina aplicada suscite o seu 

interesse e participação na sala de aula. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

Compreendo que são competências transversais, não relacionadas com conhecimentos 

específicos mas sim relativas à forma de lidar com o trabalho, relações pessoais, etc., 

independentemente do tema tratado. 

 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Sim, penso que as competências transversais são importantes em muitas áreas da nossa vida, 

incluindo o emprego 

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  



 

Sim, penso que as competências transversais são importantes, mas esta ideia ainda não está 

implantada na sociedade, muito menos no mundo empresarial espanhol 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Não 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, muitas vezes 

 

2. Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Sim, penso que são necessárias competências transversais em todas as actividades profissionais, 

ainda mais quando se trabalha com outras pessoas e se ensina aos alunos algumas disciplinas 

profissionais 

 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Penso que o mais importante seria: 

Boa capacidade de comunicação 

Motivação 

Compromisso ético 

Capacidade de organização e planeamento 

 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Talvez, mas com recursos suficientes (redução do número de estudantes, redução das horas de 

ensino, formação específica sobre coaching, etc.). ). Em qualquer caso, esta é uma área 

educacional que deve ser desenvolvida desde o ensino primário  

 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. Quantos alunos têm habitualmente nas aulas? 

Depende do tipo de turma, variando entre 20 e 50 alunos 



 

 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Sim, fiz vários cursos de soft skill na minha universidade 

 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não 

 

3. Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Penso que existe uma grande ignorância entre os meus alunos sobre as competências 

transversais, mas quando ocasionalmente falo sobre as competências transversais, eles 

demonstram um grande interesse neste assunto. 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

• Competências de comunicação 

• Trabalho de equipa 

• Tomada de decisões 

• Compromisso ético 

• Capacidade de crítica e de autocrítica 

• Iniciativa 

• Criatividade 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Sim, penso que sim  

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Debates que possam desenvolver a comunicação, a capacidade de trabalho em equipa e a 

empatia 

Actividades de voluntariado  

Concursos para resolver desafios (relacionados com o grau) 



 

 

 Olalla Nieto Faza 

Entrevista Nº: 2    

Data: 8 de Março de 2019 Duração: 1 hora 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Professora Assistente (Profesora Contratada Doctora) de 

Química Orgânica 

Licenciatura que ensina: Ciência Alimentar (Licenciatura), Química Teórica e Modelação 

Molecular (Mestrado) 

Assunto: Química Orgânica (Ciência Alimentar), Língua Estrangeira (TCCM), Laboratório de 

Química Computacional (TCCM) 

Curso: 2º ano (Ciência Alimentar), 1º ano (TCCM) 

 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

 

O que significa para si o termo "habilidade suave"?   

Habilidades que não estão directamente relacionadas com o conhecimento de uma disciplina 

ou capacidade técnica. Habilidades que são necessárias e transferíveis para qualquer linha de 

trabalho. Quando se trata de diplomados universitários, para mim, eles normalmente referem-

se a competências interpessoais (trabalho de equipa, negociação, comunicação) e pensamento 

crítico (capacidade de analisar e interpretar dados complexos, usar lógica, etc.) 

 

       Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 



 

Penso que são cruciais para o sucesso dos nossos licenciados, especialmente nos empregos que 

correspondem às suas qualificações formais (há muito excesso de qualificações em Espanha). 

Os conhecimentos técnicos podem e terão de ser adquiridos quando necessários para um 

determinado emprego, e são estas competências que vão permitir esta actualização.  

 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação laboral 

de novos licenciados?  

Na minha opinião são, pois podem encarar como uma atitude profissional numa entrevista e 

estabelecer uma diferença entre os candidatos. Também facilitam a incorporação em qualquer 

equipa ou projecto. 

 

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Apenas um estágio de 4 meses numa instalação de investigação industrial. Recebi um bom 

acompanhamento e muitas oportunidades de interagir com a hierarquia da empresa, com 

fornecedores, etc., obtendo uma boa percepção do que seria o trabalho de um licenciado 

universitário na empresa. 

 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Não, a minha investigação é teórica e bastante longe da ciência aplicada. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de competências 

transversais nos alunos.   

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

E são. O ensino implica uma interacção constante com as pessoas. Um bom professor precisa de 

estar integrado numa equipa com os seus colegas e ser capaz de comunicar bem com os 

estudantes e de os liderar. 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Comunicação, liderança e trabalho de equipa. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Penso que deveríamos, mas não tenho a certeza de que o devamos fazer no tempo atribuído 

aos "temas" clássicos. É difícil fazer coisas bem diferentes ao mesmo tempo, e se começarmos 

a "ensinar" e "avaliar" coisas como o trabalho de equipa em Matemática I, arriscamo-nos a não 

ensinar bem como fazer integrais. 



 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais. 

Não necessariamente. O coaching informal, o que é mais prevalecente hoje em dia, será 

dificultado pelas grandes turmas, no entanto, um grande número de alunos de um curso abre a 

possibilidade de introduzir o trabalho em equipa, o debate e outras actividades de uma forma 

eficaz que não seria possível em grupos mais pequenos. Estas actividades, se bem concebidas, 

poderiam ser melhores no desenvolvimento destas competências, imitando melhor as 

experiências do "mundo real". 

Quantos alunos tem habitualmente nas aulas? 

Depende do ano, entre 12 e 40. 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 

Não durante os meus estudos. Participo num programa voluntário onde foi dada alguma 

formação a professores para que mais tarde pudessem ser formadores de estudantes (MEET). 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

 Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Na minha experiência, é bastante baixo. Há estudantes com competências transversais muito 

bem desenvolvidas, mas a maioria não é capaz de operar aos níveis cognitivos mais elevados 

(como seria de esperar de um licenciado universitário) ou de agir profissionalmente. Um dos 

problemas é que o desenvolvimento de competências transversais depende da 

educação/ambiente anterior do estudante individual, uma vez que não existem programas que 

trabalhem directamente neles. 

As capacidades de comunicação (tanto escrita como oral) são especialmente deficientes. 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Na faculdade, penso que as capacidades de comunicação teriam de ser as mais importantes: 

escrever documentos complexos com estrutura e linguagem apropriadas, fazer apresentações 

eficazes, etc. O trabalho de equipa e a liderança também deveriam ser desenvolvidos. 

Proactividade, aprender a aprender, etc., são também relevantes. 

 

Programas de competências em cada grau; com independência do campo de estudo? 



 

Penso que ambos têm o seu espaço. Defendo programas dependentes do campo para algumas 

competências, uma vez que a comunicação e a cultura nas organizações profissionais que 

afectam aspectos como o funcionamento das equipas, etc., podem ser bastante diferentes de 

um campo para outro. No entanto, eu asseguraria que alguma desta formação envolvesse 

explicitamente estudantes de diferentes programas académicos, porque isto seria uma 

preparação inestimável para a multidisciplinaridade de equipas e projectos reais no mundo real. 

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

O tipo de actividades propostas pode variar muito, dependendo das implicações da instituição 

e dos organismos de certificação responsáveis pela acreditação.  

Algumas actividades, tais como debates, trabalhos de escrita, trabalho de equipa, ensino 

orientado para projectos, etc.  Podem ser implementadas em aulas ou laboratórios normais. No 

entanto, penso que é mais fácil implementá-las em seminários ad-hoc, centrados nestas 

competências. Actividades como as encontradas no programa GradSchools de Vitae, podem ser 

utilizadas para trabalhar em equipa, comunicação, liderança, motivação, etc. 

 

 Antonio Pena 

Entrevista Nº: 3    

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Professora associada na Universidade. Som, acústica, 

ambientes virtuais (videogames, Realidade Aumentada, Realidade Virtual). 

Licenciatura que ensina: Licenciatura em Engenharia de Tecnologias de Telecomunicações 

Assunto: Videogames e realidade virtual 

Curso: 4 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  



 

O que significa para si o termo "habilidade suave"? 

As competências transversais incluem as competências relacionadas com o trabalho dentro de 

um grupo de pessoas: a capacidade de ser coordenado dentro, a capacidade de comunicar 

com indivíduos ou com todo o grupo, a capacidade de comunicar eficazmente as nossas 

próprias ideias, empatia e assim por diante. 

Acha que as competências transversais são importantes no contexto do emprego? 

Claro. 

Acha que as competências transversais são importantes para favorecer a incorporação 

laboral de novos licenciados?  

Claro que sim. Hoje em dia, trabalhar eficazmente em grupos multidisciplinares é uma 

obrigação.  

Alguma vez trabalhou para uma empresa privada? 

Não. 

Já participou ou participou em projectos de colaboração com empresas? 

Sim, e com outros centros públicos (Universidades, centros de I+D...) 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos 

As competências transversais são importantes no trabalho de um professor? 

Crucial. Se o professor não possuir estas competências, então a comunicação não é eficaz, 

menos motivação, menos ligação com o público (alunos)... 

Quais são as competências transversais necessárias para um professor? 

Empatia, capacidades de apresentação oral (identificar público alvo, discurso dinâmico, 

domínio do tempo e do ritmo), ensino baseado na motivação, atitude agradável. 

Os professores devem desempenhar mais um papel de coaching em programas de educação 

de competências transversais? 

Se o programa for para ensinar soft skills, sim. As competências transversais estão dentro das 

pessoas, o treinador tenta torná-las visíveis e activas. 

Aulas com muitos alunos podem dificultar o desenvolvimento e a prática de competências 

transversais.  

É muito mais difícil, mas algumas boas práticas podem ser realizadas de qualquer forma. 

Quantos alunos tem habitualmente nas aulas? 

10 pessoas (neste assunto de 4th anos). 

Alguma vez recebeu formação em competências transversais na universidade? 



 

Sim. 

Já fez cursos externos por sua própria iniciativa? 

Não há cursos, mas li muito sobre o assunto. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

Qual é a sua opinião sobre o nível de competências transversais entre os diplomados da sua 

universidade?  

Variável. A média é baixa mas são facilmente alcançadas enormes melhorias. 

 

Que competências transversais devem ser desenvolvidas entre os jovens? 

Empatia, trabalho em grupos multidisciplinares, apresentações orais. 

 

Devem ser programas de competências transversais em cada grau; com independência do 

campo de estudo? 

Definitivamente, sim. 

 

Que actividades podem ter lugar dentro de um programa de competências tão brandas? 

Quebra-gelo, tempestade de cérebros, actividades de dramatização, apresentações de pitch e 

assim por diante. 

Entrevista nº 4 

Data: 11 de Março de 2019  Duração: 50 min. 

 

 Prof. Artemio Mojón:  

Instituição: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Dr. Engenheiro em Telecomunicações - Professor  

Licenciatura em Engenharia de Tecnologias de Telecomunicações  

Assunto: Estatísticas 

Curso: 1 stano 

O Professor Artemio Mojón é o coordenador do Programa UVigo do MEET: um programa de 

tutoria organizado com estudantes do ano passado acompanhando estudantes do primeiro ano 

e ajudando-os a entrar no novo mundo que os estudos universitários supõem. Este último ano, 

os estudantes recebem seminários sobre competências transversais que os ajudarão na gestão 



 

do pequeno grupo de novos estudantes. Esta aprendizagem de competências transversais inclui 

trabalho de equipa, gestão do tempo, comunicação, criatividade, e workshops sobre inteligência 

emocional, e consciência de diferentes situações que irão enfrentar quando começarem a 

trabalhar no próximo ano após terminarem os seus estudos de bacharelato (ou mestrado). 

Este professor exerce este cargo há vários anos no Eng. e agora está envolvido no programa de 

crescimento alargado a várias faculdades da nossa universidade. 

Este professor conhece bem a importância das competências transversais para desenvolver uma 

educação completa dos nossos estudantes e prepará-los para enfrentar o trabalho profissional 

na vida real. Ele fala sobre a importância deles e mostra os bons resultados obtidos pelos 

estudantes que estão envolvidos neste programa de tutoria. Não é difícil incluir algumas 

competências transversais como comunicação oral ou trabalho de equipa noutras disciplinas e 

estas podem ser facilmente avaliadas. Mas a educação emocional, por exemplo, não é tão fácil 

de ser incluída, nem mesmo de ensinar... O Prof. Mojón explica que uma chave nos resultados 

deste programa de mentoreamento é que os estudantes são voluntários e se envolvem 

entusiasticamente. Ele diz que não podemos ter a certeza do mesmo sucesso se pressionarmos 

todos os estudantes a aprender e praticar algumas destas competências transversais. Ele está 

especialmente preocupado com a educação emocional, é difícil aprender, praticar, e 

amadurecer em inteligência emocional. 

O Prof. Mojon pensa que a educação em competências transversais deve ser útil para todos os 

estudantes, mas não é uma educação de baixo custo, e precisa que o governo universitário se 

envolva e a promova, dando a importância que tem através de procedimentos e regras que 

devem ser incluídas nos programas de professores para os ajudar e nos diplomas dos 

estudantes.   

 

 Professora Elena Alonso 

Entrevista Nº 5 

Data: 15 de Março de 2019  Duração: 30 min. 

Instituição: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Dr. Engenheiro em Telecomunicações - Professor  

Licenciatura que ensina: Engenharia de Minas e Recursos Energéticos Licenciaturas e Mestrados  

Assunto: Exploração de Recursos Minerais (Bach. Deg.) + Engenharia de Minas (Master) 



 

Curso: 3rd anos (Bacharelato) 

A Prof. Elena Alonso é responsável pela direcção da Escola de Engenharia de Minas e Energia 

desde 2018. Ela tem estado envolvida na coordenação do Mestrado e anteriormente na 

concepção do programa de estudos para a mesma.  

Ela está ciente das competências transversais, e explica que elas devem ser incluídas nos 

diplomas de bacharel ou mestrado, para que todos os estudantes acabem por as praticar. Ela 

está preocupada com o processo de avaliação, e com a forma de o governar. Ela pensa que várias 

competências transversais como comunicação (oral e escrita) ou trabalho de equipa são fáceis 

de introduzir e de verificar o grau de competência obtido pelos estudantes. Outras 

competências necessitam de dedicação especial e talvez toda uma matéria ou parte do 

programa de estudos deva ser concebida propositadamente para ser incluída no mestrado e no 

bacharelato. Além disso, é necessário que os professores estejam conscientes da importância 

destas aptidões transversais. Eles devem ser educados e ser apoiados de forma efectiva no 

desenvolvimento e ensino de competências transversais para além de outras competências 

técnicas ou académicas.  

 

 Margarita Pino Juste 

Entrevista Nº: 1    

Data: 12/02/2019     Duração:  

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Professor, Ciencias da educación 

Grao en Educación Primaria, Máster Universitario en Profesorado 

Assunto: Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos (Bach. Deg), Educación: 

Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria (Sra. Deg) 

Curso: 1º (2C), 1º (1C) 

 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 



 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

 

Por soft-skills entende-se um conjunto de competências que complementam a formação do 

estudante para o exercício da sua profissão. Estas competências devem ser adquiridas, a um 

primeiro nível, através da conclusão do curso. 

As competências transversais são competências essenciais para o estudante conseguir uma 

entrada bem sucedida no mercado de trabalho. Os recrutadores de recursos humanos valorizam 

o nível destas competências nos candidatos. 

O professor/professor dá o exemplo de colaboração num projecto com uma empresa para 

desenvolver o protocolo de entrevistas de selecção pessoal. Nestas entrevistas, é realçada a 

importância das competências transversais. 

Explica também que concebeu cursos de formação à medida para empresas, em todos eles 

foram incluídos soft skills. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.   

 

O professor/professor concorda plenamente com a necessidade de os professores terem um 

elevado nível de competências transversais para poderem realizar o seu trabalho e também 

transmitir estas competências aos estudantes através do seu exemplo. 

Ela indica que um professor deve ter formação e nível, pelo menos, em todas as competências 

transversais incluídas num diploma universitário. No entanto, um professor deve tentar ir um 

passo mais longe e completar esse conjunto de soft-skills obrigatórios com outras competências 

específicas da profissão docente: comunicação oral, empatia, competências sociais, por 

exemplo. 

Ela acredita que os professores/professores devem trabalhar as competências transversais 

relacionadas com as suas disciplinas, contudo apenas ao nível da apresentação, sem elaborar. 

Um professor/professor deve programar 100% do trabalho do aluno na disciplina, fazendo 

horários de trabalho que incluam as tarefas do tempo autónomo do aluno. 

Ela dá como exemplo a sua disciplina de licenciatura (90 alunos, aula teórica) em que a 

programação cobre 100% do total de horas, incluindo as horas sem contacto. Todas as tarefas 



 

que o aluno executa são pontuadas directa ou indirectamente através de um teste. Através 

destas tarefas, as competências de soft-skills são também trabalhadas. 

Entre as metodologias de trabalho preferidas, não só devem ser escolhidos trabalhos de grupo, 

avaliação por pares ou discussão em classe, como também podem ser realizados 

individualmente. 

O professor insiste que o trabalho das competências transversais deve ser muito bem 

programado e adaptado às circunstâncias da sala de aula. Por exemplo, não considera que a 

dimensão do grupo de turma influencie a aquisição destas competências pelo aluno, mas é 

evidente que uma metodologia adequada deve ser claramente adoptada. Ela insiste que mesmo 

uma aula de física teórica permite o trabalho de soft-skills, contudo o primeiro grande erro é a 

falta de formação de professores e a falta de interesse em desenvolver esse trabalho que muitos 

professores consideram extra e supérfluo. 

O professor, tanto para a sua formação como para o seu campo de trabalho, tem um elevado 

nível de formação no ensino de competências transversais. 

Do mesmo modo, participa num grupo de inovação educativa, que realizou um projecto 

multidisciplinar no qual o trabalho destas competências está incluído. O projecto consiste na 

concepção e gestão de uma estufa e reúne professores de diferentes graus (Industrial, Biologia, 

Educação ...). Hoje, esta experiência foi levada para a sala de aula com grande sucesso. 

Mesmo assim, a professora recebeu formação extra fora da Universidade em cursos que 

frequentou por conta própria, uma vez que não são ensinados na nossa instituição. No entanto, 

a professora comenta que seria possível instruí-los, mesmo a nível departamental, uma vez que 

o seu grupo de trabalho sobre inovação educacional poderia programá-los. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

 

O professor reconhece que o nível nas competências transversais dos licenciados da 

Universidade de Vigo é extremamente baixo. Ela sublinha que não existe uma consciência 

suficiente entre os professores sobre a importância da formação nestas competências, não só a 

nível de estudante mas também a nível de professores. 

Mesmo assim, o professor indica que o aluno só deve receber um nível de iniciação nas 

competências que dizem respeito ao seu grau.  

Mas deve ser possível complementar a formação de competências exigida no mercado de 

trabalho, através de cursos complementares, alguns dos quais devem ser ministrados pela 

Universidade, mas muitos outros devem ser procurados a outros níveis de formação. 



 

O mais importante é a sensibilização dos professores. A Universidade tem uma lista de 

competências para trabalhar no conjunto de diplomas, e faz parte do ethos da instituição. Por 

conseguinte, os professores devem comprometer-se. 

O professor indica que a competência considerada mais importante para trabalhar com os 

alunos é a auto-estima, especialmente em graus com nível técnico complexo, uma vez que causa 

desmotivação nos alunos e não favorece um clima na sala de aula que permita a transmissão de 

outras competências. Por exemplo, é difícil gerar um debate na aula de física se os alunos 

considerarem que cometer erros será um estigma para eles.  

O professor dá as boas-vindas à criação de grupos de inovação educacional, por exemplo, ao 

nível do grau ou ao nível departamental para alcançar a formação de professores. Ela sublinha 

a importância da sensibilização dos professores. 

 Beatriz Legerén Lago 

Entrevista Nº: 7    

Data: 10 de abril de 2019    

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Vigo. Escola de Ciências Sociais e 

Comunicação 

Profissão e campo de trabalho: Desing de Videogame e Narrativa Interactiva 

Grau que está a ensinar: Comunicação Audiovisual 

Assunto:  Desing e Interactivo de Videogames  

Curso: 2ª y 4ª 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

Sou gestor profissional, investigador e designer de videojogos especializado na utilização da 

tecnologia digital para ajudar os estudantes a aprender a desenvolver projectos utilizando-a 

Clientes para poupar custos, obter mais clientes e comunicar melhor Sociedade como utilizar a 

tecnologia digital para atingir os seus objectivos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  



 

Num ambiente em mudança, as competências transversais são cada vez mais importantes.  

Hoje em dia é necessário trabalhar em equipas multidisciplinares, onde nem todos os membros 

possuem as mesmas competências. Este é um desafio que os membros da equipa podem 

resolver graças a competências transversais.  

Trabalhei no sector privado durante quase 25 anos, trabalhei durante 20 anos no sector como 

CEO de uma Agência de Comunicação Interactiva, Interacção durante a qual pude trabalhar com 

as principais empresas privadas e públicas da Galiza. Ao longo da minha carreira profissional, 

desempenhei vários cargos em associações profissionais tanto no sector audiovisual como no 

sector Tic, presidente da Eganet (Associação das Galegas Adicadas Internet e Novas Tecnologias 

2.006-2.010). Presidente do Cluster Empresarial Tic de Galicia (2.008-2.010). Membro do Comité 

Estratégico do Cluster do Audiovisual da Galiza 2006-2011. Membro do Comité Estratégico e de 

Gestão do Cluster do Audiovisual da Galiza (2010-2010).  

 

Depois desta experiência, uma das questões mais importantes quando estava a fazer uma 

entrevista de trabalho era perceber se o candidato tinha competências transversais. Porque essa 

parte era essencial para me tornar um membro da minha equipa. 

 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  

Depois de ter trabalhado no sector privado, acredito que as competências transversais são uma 

parte fundamental da formação dos estudantes e, nas minhas aulas, presto especial atenção a 

este aspecto. Nas aulas práticas, os meus alunos trabalham em equipa e devem seguir as 

mesmas regras como se trabalhassem numa empresa. 

Eles têm de assinar um contrato comigo - o professor - onde reflectem o que vão fazer, como 

vão resolver o conflito..., etc.  

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.   

Creio que as competências transversais são um assunto pendente nos currículos e que devem 

ser trabalhadas transversalmente em todas as disciplinas. 

 

 

 Vicente Novegil Souto 



 

Entrevista Nº: 8    

Data: 12/02/2019     Duração: 1 hora 

DADOS PESSOAIS: 

Instituição para a qual trabalha: Universidade de Vigo 

Profissão e campo de trabalho: Professora, Ciencias do deporte 

Grau que ensina: Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado de Fisioterapia 

Assunto: Estatística: Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte, 

Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde 

Curso: 2º (1C), 4º (2C) 

PERGUNTAS: 

Em primeiro lugar, gostaria de ter uma ideia do vosso campo de trabalho e da vossa 

experiência de trabalho diário como professor. Por favor, fale-me um pouco da sua área de 

trabalho e de quem são os seus alunos. 

 

1- Perguntas para analisar o ponto de vista do professor sobre a importância das 

competências transversais:  

 

As competências transversais são absolutamente essenciais para o desenvolvimento 

profissional dos licenciados. A incapacidade de adquirir competências de interacção social, por 

exemplo, limita o acesso a muitas oportunidades de emprego. 

Ele diz que um fisioterapeuta deve ter uma grande empatia, e um ponto de "psicólogo" para 

conseguir que os seus pacientes confiem na sua capacidade. O mesmo se aplica aos treinadores 

de fitness ou educadores desportivos. Um treinador de crianças deve ter competências sociais 

muito especiais e elaboradas para desenvolver adequadamente o seu trabalho. 

As tarefas que o professor deve incluir na metodologia de ensino para trabalhar as competências 

transversais devem ser: 

− Trabalho de grupo: liderança, comunicação oral, socialização. 

− Prática: avaliação por pares (revisão por pares) permite uma autocrítica de 

aprendizagem. 

  

Em geral, o professor considera que não é fácil incluir as competências transversais nas 

metodologias de ensino normalmente aplicadas na Universidade. Também considera que os 

professores carecem de formação para introduzir as competências transversais de forma eficaz. 



 

O professor acredita que podemos falar de uma tradução de competências transversais em 

metodologias. Especificamente, ele usa diferentes metodologias para trabalhar as competências 

transversais nas suas disciplinas, como por exemplo: 

− Gamificação: a interacção social é trabalhada. 

− Sala de aula folheada: avaliação diagnóstica por pares (revisão diagnóstica por pares), 

Kaghout na aula para discussão em grupo de trabalho. 

− Aprendizagem baseada em problemas: engloba o trabalho de grupo que, em teoria, 

permite trabalhar várias competências. No entanto, o fracasso em observar como estas 

competências transversais estão a funcionar e não é possível avaliá-las. Seria desejável 

continuar a negociação do trabalho no seio do grupo. Além disso, o sucesso do trabalho 

de grupo, mesmo a nível cognitivo, depende da dimensão do grupo. 

O professor desenvolveu um inquérito com perguntas a serem pontuadas através das 

quais cada aluno responde sobre si próprio e sobre o resto dos membros da equipa. 

Assim, os estudantes, entre outros pontos, valorizam a forma como trabalham dentro 

do grupo, a participação em reuniões de trabalho, a percentagem de trabalho 

contribuído, a percentagem de trabalho concluído, a contribuição de ideias de cada 

membro. 

Este modelo visa também fornecer orientações sobre partes do trabalho ou tarefas que 

não devem esquecer-se de cumprir. Permite aos estudantes verificar o trabalho 

realizado, trabalhando na autocrítica. Uma das questões permitiria mesmo a expulsão 

de um membro do grupo, embora seja complementada com um protocolo sempre 

conhecido pelos estudantes. 

− O trabalho de grupo, se não for possível dar-lhe seguimento, só gerirá tangencialmente 

as competências de soft-skills. 

− Debates na aula: criação de debate dentro da sala de aula, que nem sempre é fácil de 

realizar como uma ferramenta espontânea, e necessita de competências docentes de 

alto nível para o tornar eficaz. 

O professor resume a importância da aquisição de competências transversais ao mercado de 

trabalho na sua área de actividade em duas linhas principais: empatia e competências sociais.  

O contacto com o mundo do trabalho tem ocorrido, por exemplo, aquando da organização de 

campos com crianças. Como mencionado anteriormente, todas as competências sociais são 

necessárias quando se enfrenta este tipo de actividade. 

  



 

2- Perguntas sobre a percepção do papel dos professores no desenvolvimento de 

competências transversais nos alunos.  O professor afirma que a Universidade não 

consegue preparar os estudantes para as competências transversais, apesar da sua clara 

importância para o seu futuro profissional. 

Entre as causas do fraco desenvolvimento, cita as seguintes: 

− Falta de formação de professores: não pode haver uma transmissão de 

competências transversais do professor para o aluno quando essa base não está 

disponível. A falta de formação faz com que o professor adopte o trabalho de grupo 

como uma única metodologia de trabalho para englobar o desenvolvimento dessas 

competências. Como indicado acima, esta metodologia tem inconvenientes, a 

principal derivada da dimensão do grupo de trabalho. 

O professor coloca dois exemplos com as suas disciplinas. No curso do 4º ano 

(Physio) os alunos devem completar um trabalho que consiste numa revisão 

bibliográfica de um tema. Com esta tarefa pretende-se realizar uma simulação ou 

formação para rever o estado da arte que também terão de fazer na tese de 

licenciatura. Sendo um grupo pequeno (18-20 alunos) é possível observar o trabalho 

de grupo (negociação, progresso ...) e também é possível avaliar como os alunos 

adquirem competências transversais. 

No entanto, no decurso do 2º ano (estatísticas, 122 estudantes) só é possível 

trabalhar a avaliação interpares. Dentro da avaliação contínua estão incluídos dois 

resultados que foram realizados num grupo, mas o único instrumento para avaliar 

a aquisição de competências é o inquérito acima descrito. 

− Portanto, a dimensão do grupo é crítica, limitando a forma como o professor 

transmite as competências e limitando a forma como o aluno as adquire. 

− Falta de reconhecimento do trabalho realizado pelo aluno: além de saber como criar 

o clima dentro da sala de aula em relação à importância destas competências, o 

trabalho realizado e os conhecimentos adquiridos devem ser graduados e 

reconhecidos, o que fecha o círculo para gerar o clima adequado na sala de aula. 

− Nenhum reconhecimento do trabalho realizado pelos professores: não só deve ser 

valorizado ao nível da DOCENTIA, mas no guia de ensino deve reservar a parte certa 

de metodologias, testes e qualificação para reforçar a importância destas 

competências. 

− Falta de apoio técnico: é necessário criar ferramentas de apoio especialmente para 

grandes grupos. O Moodle, por exemplo, facilita a avaliação pelos pares; no entanto, 



 

tentar implementar outras metodologias com esta ferramenta, a única disponível 

pela Universidade, requer um nível técnico que o corpo docente geralmente não 

possui.  

Mas também o estudante não está habituado a utilizar as ferramentas disponíveis. 

Assim, o professor diz à anedota que no tema do 2º ano (Estatística) quando se 

trabalha com o Moodle num exercício de formação voluntária para o exame, apenas 

15 dos 122 estudantes foram capazes de completar a tarefa. 

− Há uma falta de trabalho por parte de toda a faculdade: falta de assertividade por 

parte do pessoal docente em geral para implementar as competências de soft-skills 

nas disciplinas. Parte do corpo docente não aceita trabalhar, não quer mover-se. Os 

professores que querem trabalhar, devem também adaptar-se à realidade do seu 

ambiente (tamanho do grupo, falta de tecnologia ...) e sentir-se à vontade com ela. 

 

O professor reconhece que o nível do licenciado nas competências de soft-skills é muito 

variável. Em primeiro lugar, existe discriminação contra os alunos devido à dimensão do 

grupo: a sobrelotação/massificação impedirá o trabalho com metodologias mais eficientes. 

Por outro lado, a falta de avaliação do trabalho realizado nestas competências não facilita a 

consciência da sua importância. 

 

3- Sugestões sobre cursos de desenvolvimento de competências transversais.  

 

O professor propõe que as competências de soft-skills devem trabalhar dentro do grau tanto 

horizontal como transversalmente, encorajando a colaboração entre disciplinas. 

Por outro lado, o pessoal docente requer formação específica, inclusão firme no guia pedagógico 

(% da disciplina dedicada ao trabalho das competências) e reconhecimento.  

Dentro de uma disciplina, as metodologias de trabalho sobre competências transversais 

(avaliação por pares, trabalho de grupo, rubrica de trabalho de grupo, etc.) devem ser acordadas 

e assegurar que todos os professores estejam envolvidos na sua entrega.  

O Plano de Acção Tutorial poderia integrar a aquisição de "soft-skills" organizando actividades 

isoladas ou entre sujeitos. A multidisciplinaridade pode ser mais explorada como uma forma de 

trabalhar aptidões para que nem todas as disciplinas tenham de trabalhar todos os concursos, 

mas o trabalho seja dividido. 

O professor diz que trabalhou a sua capacidade de formação por conta própria, e só completou 

um curso dado pela sua própria instituição (do PBL, há mais de 10 anos). Actualmente está a 



 

realizar um MOOC de análise da aprendizagem. Também trabalhou utilizando plataformas 

sociais como ferramenta de metodologia de e-portfolio, e de desenvolvimento de soft skills. 

O professor acredita que, até à data, tanto a formação dos professores como o trabalho 

realizado nas disciplinas são feitos na sua maioria sem o apoio da instituição e/ou dos 

professores. Actualmente, o programa DOCENTIA tem colocado estas competências em 

primeiro plano, mas professores como ele trabalham há décadas sem reconhecimento. 

Através de Grupos de Inovação Educativa, a formação de professores pode ser conseguida 

através de diferentes abordagens: 

− Partilha em fóruns das experiências realizadas na sala de aula: conhecer experiências 

reais enriquece todos os participantes. 

− Propostas de inovação, com material. 

− Cursos específicos: como os da Learning Analytics. 

 

Finalmente, o professor concentra-se em fornecer aos professores ferramentas informáticas 

para apoiar a formação dos estudantes em soft-skills. 

  



 

Boas práticas 

A nível europeu:  

 

A nível europeu, a consolidação do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES), que começou 

com o processo de Bolonha, e foi criado oficialmente com a declaração de Viena-Budapeste em 

2010; introduziu como uma acção estratégica a adaptação dos currículos para adequar a oferta 

do ensino superior às exigências do mercado de trabalho.  

Apesar desta harmonização dos sistemas educativos, cada país ainda tem as suas próprias 

metodologias e abordagens de ensino e de reconhecimento das competências para a 

empregabilidade.  

O desenvolvimento de competências é uma das quatro áreas principais da iniciativa 

emblemática da União Europeia Uma agenda para novas competências e novos empregos, e o 

foco da mais recente estratégia de Repensar a educação. O investimento em competências para 

melhores resultados socioeconómicos. 

A maior parte das iniciativas para criar programas internacionais de formação em competências 

transversais provém do programa Erasmus +. O guia do programa Erasmus+, afirma que o 

primeiro objectivo específico perseguido por este programa no domínio da educação e da 

formação é o de:  

"Melhorar o nível das competências e aptidões-chave, com particular atenção à sua relevância 

para o mercado de trabalho e à sua contribuição para uma sociedade coesa, em particular 

através do aumento das oportunidades de mobilidade na aprendizagem e através de uma 

cooperação reforçada entre o mundo da educação e o mundo do trabalho".  

Existem outros programas de formação em soft skills a nível europeu, oferecidos por entidades 

privadas de formação com instalações em vários países europeus, mas a cooperação entre 

entidades de ensino superior ocorre sobretudo no quadro do programa Erasmus +, ou de outros 

programas de financiamento europeus.  

É apresentado um pequeno exemplo de projectos financiados pelo programa Erasmus +. Os 

projectos foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios: 

Relevância: projectos nomeados como exemplos de boas práticas ou história de sucesso pelo 

comité de avaliação de projectos Erasmus +. 



 

Utilidade: projectos relacionados com o tema principal da UNIFORS 2020 foram também 

escolhidos para serem utilizados como exemplos de boas práticas.  

1. Abordagem do desemprego juvenil através de programas de treino 

de competências transversais.  

 

Referência do projecto: 2011-1-ES1-LEO05-35958 

Ligação à base de dados de projectos Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 

Coordenador: Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid. (Espanha) 

Países participantes: Espanha, Alemanha, França, Bulgária, Portugal, Áustria.  

Descrição do projecto: 

Os processos de inserção no mercado de trabalho são cada vez mais exigentes e a estrutura e 

as características dos postos de trabalho têm mudado. A fim de enfrentar estes desafios, é 

importante detectar quais as competências que os empregadores procuram nos candidatos 

quando recrutam, para oferecer as políticas certas relacionadas com o emprego e o EFP. Os 

parceiros deste projecto detectaram que as "competências transversais" são fortemente 

valorizadas, tais como as competências interpessoais e sociais. Os parceiros deste projecto 

pertencem a recursos humanos, associações de empresas e prestadores de EFP. 

Os objectivos específicos do projecto eram:  

1) Analisar, comparar e divulgar competências transversais que são necessárias para manter o 

posto de trabalho e ser recrutado com sucesso. 

2) Realizar um diagnóstico para mostrar quais as qualificações sociais e interpessoais mais 

necessárias nas empresas e em postos de trabalho, para assegurar uma grande adaptação e 

sucesso no mercado de trabalho para os jovens.  

3) Transferir os produtos de formação do projecto "Be Competent Be Sapiens": Bsapiens 

Coaching Programme and Market of Competences/Competences for Labour Market 

Programme". 

4) Desenvolver uma plataforma TIC interactiva contendo todo o material e informações 

relevantes sobre os produtos transferidos.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958


 

5) Realizar o programa de coaching a nível local, através de uma experiência piloto com os 

utilizadores finais. 

6) Desenvolver novas competências pedagógicas e competências de desenvolvimento curricular 

a pelo menos 60 professores, tutores ou formadores provenientes de organizações educativas, 

profissionais ou de recursos humanos. 

7) Empreender um plano eficaz de divulgação e exploração, a fim de divulgar os resultados e 

atingir o maior número de utilizadores finais e beneficiários do programa de coaching, para 

assegurar que os resultados do projecto serão sustentáveis também após o seu termo. 

 

2. Fábrica de desenvolvimento de competências 

 

Referência do projecto: 2018-2-RO01-KA105-049749 

Ligação à base de dados de projectos Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749 

Coordenador: Atreva-se a correr o risco (Roménia) 

Países participantes: Roménia, Portugal, Noruega, Estónia, França, Turquia, Lituânia, Bulgária.  

Descrição do projecto: 

Os objectivos são:  

1. Familiarizar os participantes com o actual conceito de soft skills, diferentes grupos de soft 

skills, e a sua importância no desenvolvimento pessoal e de carreira.  

2. Dar aos participantes o espaço para analisar mais profundamente os problemas com as 

competências transversais que enfrentam pessoalmente e no seu trabalho.  

3. Desenvolver e melhorar os próximos grupos de competências transversais nos participantes: 

Competências pessoais e intrapessoais; Competências de comunicação; Competências de 

apresentação; Pensamento criativo; e Competências de liderança.  

4. Dar aos participantes o espaço para partilharem a sua experiência e melhores práticas de 

desenvolvimento/melhoramento de competências transversais.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749


 

5. Para melhorar as competências profissionais dos participantes, para aumentar a sua 

motivação e satisfação no trabalho diário.  

6. Melhorar a qualidade e eficiência do trabalho dos participantes em benefício dos próprios 

participantes, das suas organizações e dos grupos-alvo dos jovens, aplicando ao mesmo tempo 

competências "soft" desenvolvidas/melhoradas.  

7. Para melhorar as competências dos jovens no domínio dos softs, os participantes trabalham 

aplicando competências desenvolvidas/melhoradas em soft skills e desenvolvendo mais 

actividades em soft skills para os jovens.  

8. Para melhorar a qualidade do trabalho dos jovens em geral.  

9. Inspirar os participantes a promover o desenvolvimento de competências transversais entre 

os seus colegas, grupos-alvo de jovens e outras ONG de juventude.  

O projecto organizou um curso de formação para participantes dos 8 países do programa.  Os 

participantes eram jovens trabalhadores, formadores de jovens e líderes juvenis que 

participaram no questionário e/ou os seus colegas, que desejam melhorar/desenvolver certas 

competências transversais para o seu crescimento profissional e para elevar a qualidade do 

trabalho juvenil. O formato da formação foi escolhido como o mais adequado para cumprir os 

objectivos do projecto e obter os resultados de aprendizagem esperados. Consistiu em 

diferentes sessões, combinando educação não formal, coaching e alguns métodos de educação 

empresarial. Todos os métodos incluíam elementos práticos e davam a possibilidade de 

aprender e praticar ao mesmo tempo. 

3. Soft skills 4.0 para os novos desafios da indústria aeroespacial 

europeia.  

 

Referência do projecto: 2018-1-PL01-KA202-051081 

Ligação à base de dados do projecto Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081 

Coordenador: Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

(Polónia) 

Países participantes: Polónia, Espanha, Portugal, Turquia. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081


 

Descrição do projecto: 

O principal objectivo deste projecto é ajudar as empresas Aeronáuticas a enfrentar os desafios 

da Indústria 4.0, melhorando as competências transversais dos seus recursos humanos. O 

objectivo do presente projecto é construir currículos e módulos de formação em torno de dois 

conjuntos específicos de desenvolvimento de competências transversais, nomeadamente  



 

 

Competências Sociais, Aptidões de Construção de Carácter e Aptidões de Desenvolvimento 

Pessoal, que devem fornecer uma base para fazer escolhas e decisões positivas relevantes que 

conduzam a trabalhadores com cabeça de nível e coração inteiros. Este tipo de formação 

comportamental, que constrói traços positivos de personalidade, conduzirá a atitudes e 

comportamentos de trabalho bem adaptados, nomeadamente no que respeita à Assertividade, 

Gestão do Stress e da Raiva, Auto-controlo, Resiliência, Auto-motivação, Adaptabilidade, 

Integridade, Ética no Trabalho, e finalmente, Atitude Positiva. 

Este projecto irá desenvolver currículo, actividades de formação e orientações para materiais 

destinados a 3 grupos-alvo específicos.  

- Indústria actual 4.0 Aeronáutica e os seus trabalhadores da Indústria 4.0. 

- Futuros trabalhadores da indústria 4.0, ou jovens estudantes de escolas secundárias e 

técnicas e estudantes universitários de escolas profissionais (escolas de bacharelato) 

que poderiam tornar-se futuros trabalhadores na indústria aeronáutica de empresas 

4.0. 

- Formadores e fornecedores de EFP, bem como gestores de recursos humanos e de 

equipas, envolvidos na implementação da indústria 4.0 dentro das empresas 

aeronáuticas. 

 

1. Competências essenciais para profissionais do stséculo XXI 

 

Referência do projecto: 2017-1-ES01-KA203-038589 

Ligação à base de dados de projectos Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589 

Coordenador: Universitat Politecnica de Valencia (Espanha) 

Países participantes: Espanha, Finlândia, Portugal, Países Baixos, Áustria, Eslovénia.  

Descrição do projecto: 

Este projecto visa reforçar a qualidade e relevância dos conhecimentos e competências dos 

estudantes Apoiar a inovação e criatividade, através de parcerias e abordagens e estratégias 

inter e transdisciplinares. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589


 

O projecto desenvolverá um quadro comum para detectar as competências pessoais essenciais 

exigidas pelas empresas. A segunda produção intelectual que este projecto irá desenvolver é um 

conjunto de Avaliação de Competências Nucleares que considera e valoriza a experiência da 

pessoa, como o processo de aprendizagem e crescimento pessoal, especialmente na aquisição 

e reforço dessas competências nucleares. 

A terceira produção intelectual do projecto é uma E-Plataforma que servirá de ponte concreta 

entre as Instituições de Ensino Superior e as empresas. Esta E-Plataforma produzida para 

membros do Projecto, com base no inquérito das universidades e empresas e na investigação 

adicional, preparada de uma forma ajustada aos métodos activos de aprendizagem. 

A quarta produção intelectual dedica atenção à promoção e autopromoção para consolidar e 

dar visibilidade às competências nucleares do estudante, devidamente avaliadas, através de 

instrumentos de capacitação, encorajando a procura de um emprego adequado ao seu próprio 

perfil. A Ferramenta de Promoção e Autopromoção fornecerá uma descrição detalhada da 

intervenção em todas as suas fases e actividades.    

A quinta produção intelectual visa proporcionar melhorias ao Projecto CoSki21, através de 

sugestões vindas directamente dos utilizadores finais e através da implementação entre os 

formadores na medida de formação em soft skills durante o período de testes. 

2. Inclusão social por actividades de voluntariado e de 

empreendedorismo 

 

Referência do projecto: 2016-1-LT01-KA219-023126 

Ligação à base de dados de projectos Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126 

Coordenador: Silutes r. Vilkyciu pagrindine mokykla (Lituânia) 

Países participantes: Polónia, Itália, Turquia, Roménia. 

Descrição do projecto: 

Um dos principais problemas hoje em dia é o desemprego juvenil. As principais causas são a 

falta de suficientes competências de literacia financeira e de empreendedorismo, comunicação 

deficiente em equipas multiculturais, deficiência na capacidade de comunicação e 

apresentação. O desenvolvimento e a melhoria dessas competências levam a lidar com esta 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126


 

questão global quando terminam os seus estudos. O segundo problema com que temos de lidar 

neste projecto é a falta de sensibilização para as questões sociais, económicas e ecológicas nas 

nossas comunidades.  

O principal objectivo do projecto era desenvolver as competências empresariais dos alunos das 

escolas parceiras e promover as competências de comunicação e apresentação ou as chamadas 

'soft skills'. Isto ajudaria os jovens a adaptarem-se mais rapidamente ao ambiente real de 

trabalho, a realizarem-se melhor no mercado de trabalho e a terem a oportunidade de 

desenvolver o seu próprio negócio, tanto no seu país de origem como também nos países 

parceiros do projecto.  

Queríamos também fazer com que os nossos estudantes enfrentassem as realidades sociais que 

os motivam a fazer trabalho voluntário. Esforçámo-nos por cultivar a autoconsciência para com 

diferentes pessoas, a empatia para com aqueles que sofrem e o desejo de partilhar o valor de 

se ajudarem uns aos outros. É por isso que o voluntariado é o segundo objectivo importante 

presente no nosso projecto.  

Durante o projecto, fomos bem sucedidos:  

• melhoria das competências dos estudantes na esfera da cooperação, trabalho de 

equipa, relações sociais, conhecimentos interculturais;  

• promover a tolerância, a consciência dos desafios sociais, económicos e ecológicos 

que a nossa sociedade enfrenta;  

• melhorar as competências empresariais, financeiras e profissionais dos estudantes;  

• reforçando tanto a imaginação e a criatividade dos estudantes como dos 

professores;  

• melhorar as competências digitais através do desenvolvimento das capacidades dos 

estudantes na utilização das TIC;  

• aprender e praticar a expressar-se em público (através de apresentações, 

debates...) 1 

• promover a cooperação entre instituições locais, com excepção das escolas (abrigos 

para animais, centro para idosos, centros de dia para crianças);  

• melhorar as capacidades de comunicação em inglês dos estudantes;  

• ensinar os estudantes onde procurar informações necessárias nas actividades do 

projecto;  

• ensinando os estudantes como promover um produto, a sua ideia de negócio, o seu 

país como destino turístico.  



 

A sustentabilidade é a capacidade do projecto para continuar e utilizar os seus resultados para 

além do final do período de financiamento. Os resultados do projecto podem então ser 

utilizados e explorados a longo prazo. Nem todas as partes do projecto ou resultados podem ser 

sustentáveis e é importante ver a disseminação e exploração como uma progressão que se 

estende para além da duração do projecto e para o futuro.  



 

Bélgica: 

Muitos projectos têm sido efectivamente implementados na Bélgica nos últimos 10 anos. Por 

conseguinte, compreendemos a importância das competências transversais para conseguir um 

emprego, mas também para prosperar assim que tivermos um emprego. Muitos intervenientes 

participaram na implementação de métodos para desenvolver competências transversais, 

incluindo o mundo académico (HEPL, ULG-HEC, UCL,...), empresas, centros de formação, centros 

de emprego regionais (Forem),...  

2013, ANEXO DE COMPETÊNCIAS 

Em 2013, os actores dos domínios educativo e profissional listaram "soft skills" entre os temas 

a tratar no projecto denominado "2013, année des compétences" ("2013, o ano de 

competência"). Esta escolha decorreu do trabalho realizado pelo Forem (serviço público valão 

de emprego e formação profissional, um organismo regional) sobre o Quadro Europeu de 

Competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida.  

Estes conceitos encontram-se em:   

1. O quadro europeu de competências-chave  

2. As definições dadas pelo Conselho de Educação e Formação (Conseil de l'Education et 

de la Formation, CEF)  

3. O seu instrumento pedagógico implementado no âmbito da "Formação de Bruxelas" 

(organismo encarregado da formação na região de Bruxelas).  

A CEF baseou-se numa definição dada por Gerhard P. Bunk que divide as competências 

transversais em três grupos: 1 

• "competência metodológica": ser capaz de lidar com tarefas e mudanças potenciais de 

forma apropriada e com metodologia, encontrar soluções de forma autónoma e utilizar 

os resultados de experiências passadas para lidar com outros problemas.  

• "competência social": ser capaz de comunicar e cooperar no seio de uma equipa, ser 

sociável com competências interpessoais.  

• "competência participativa": ser capaz de contribuir para a construção do ambiente de 

trabalho no seu próprio local de trabalho e para além dele, planear com antecedência, 

 
1 
http://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/137/1_en_bunk.pdf 



 

assumir tarefas organizacionais, tomar decisões e estar disposto a assumir 

responsabilidades.  

A CEF destaca as ligações existentes entre competências transversais e competências duras, mas 

também a existência de atitudes e comportamentos psicológicos, sociais e culturais que são 

bastante implícitos e não podem realmente ser avaliados.  Também faz uma clara ligação 

semântica com as competências transdisciplinares.  

Com base nesta recomendação, "Bruxelles Formation" (organismo regional que oferece 

formação profissional aos candidatos a emprego) desenvolveu o seu quadro de referência de 

competências transversais (cadre de reference des compétences transversales)2.  

 Aptidão 

Num projecto Erasmus+ denominado "App-titude", foi realizado um inquérito em empresas e 

jovens a fim de identificar as competências mais úteis exigidas em todos os empregos. Os 

resultados destacaram as competências esperadas pelas empresas, mas também o fosso entre 

o que os jovens percebiam e o que as empresas esperavam deles em relação às competências 

transversais.  

Trinta competências transversais, chamadas "competências humanas", foram identificadas e 

divididas em 5 categorias:  

1. Comunicação (por exemplo, comunicação oral, auto-confiança) ;  

2. Cooperação (por exemplo, ter uma mente aberta e respeitosa com pessoas de 

diferentes origens sociais e culturais) ;  

3. Profissionalismo (por exemplo, usar roupa apropriada, higiene, aparência limpa, 

pontualidade) ;  

4. Organização do trabalho (por exemplo, adaptação a diferentes papéis ou 

responsabilidades, realização de objectivos) ;  

5. Potencial de desenvolvimento (por exemplo, aprender a aprender, desafiar-se a si 

próprio, aceitar críticas) 

 
2 http://www.bruxellesformation.be/uploads/pdf/Divers/cadre_de_reference.pdf 



 

Aqui está o link para o vídeo que apresenta o projecto "app-titude" e "Test your 

selfies" app : https://youtu.be/HCpPsPNaQcE 

O projecto "App-titude" visava desenvolver uma aplicação para sensibilizar os 

jovens para as competências transversais exigidas no mundo do trabalho. A aplicação, chamada 

" Testyourselfie", permite aos jovens descobrir estas competências de uma forma lúdica, medir 

e obter feedback para se "melhorarem". A tela de impressão abaixo mostra as seis competências 

que os jovens podem testar: autocrítica, flexibilidade, iniciativa, comunicação oral, pontualidade 

e apresentação profissional.  

 

 

Uma vez criados os seus perfis, os estudantes podem ter conselhos (1) e medir (2) cada uma das 

competências. Os conselhos dados destinam-se a desenvolver as competências através de 

vídeos, links para artigos, websites e testes,... Depois, os estudantes podem pegar num 

questionário de escolha múltipla e obter a sua pontuação no final do mesmo. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HCpPsPNaQcE


 

 

 

 

 

 (1)                                                                                               (2) 

 

 

Finalmente, eles recebem um relatório por e-mail.  

 



 

Este pedido tem como objectivo reduzir o desemprego juvenil.   

  



 

 Habilidades de líder escoteiro 

No sector do voluntariado, a "Fédération des Scouts de Belgique" propõe uma 

ferramenta aos seus 25.000 líderes chamada "Scout Leader Skills".  

O objectivo é fazer com que as competências dos líderes batedores sejam reconhecidas e 

valorizadas pelos pais, pelo mundo do trabalho e pelo público em geral. As competências e os 

valores dos escoteiros são de facto uma mais-valia para eles na sua vida adulta e quando 

procuram um emprego.  É importante que os escoteiros estejam cientes disso, a fim de 

fornecerem um historial comprovado destas competências uma vez que estejam no mercado 

de trabalho ou tenham qualquer projecto na sua vida adulta.  

Este projecto refere-se a competências transversais como se segue: "estas competências são 

interpessoais, funcionais ou relacionadas com atitude. São chamadas soft skills em oposição às 

hard skills, que são mais teóricas ou técnicas. ”3 

Das 35 competências identificadas, 20 foram seleccionadas por serem as mais frequentemente 

exigidas no mundo do trabalho. Encontram-se divididas em 3 categorias:  

1. Competências interpessoais: negociar, motivar, liderar, treinar, cooperar, comunicar, 

ter empatia, gerir conflitos.  

2. Competências funcionais: tomar a iniciativa, ajustar, resolver problemas, ter uma 

mente crítica, tomar decisões, dar prioridade, gestão do tempo, organização.  

3. Atitudes: diversidade, lealdade, flexibilidade, vontade de aprender.  

 

Como funcionam as competências de líder Escoteiro? 

1. Foi criado um questionário (100 perguntas) com base nas actividades dos líderes 

escoteiros. Assim que começarem a responder ao questionário, os líderes escoteiros 

têm 30 dias para o preencher. Para responder às perguntas, têm de se referir às 

suas experiências de batedor ao longo do ano passado. Cada resposta varia de 

"nunca" a "sempre". No final desta auto-avaliação, um gráfico mostra as 5 

competências que os líderes adquiriram e as 15 competências que ainda têm de 

 
3https://scoutleaderskills.lesscouts.be  
3 tps://scoutleaderskills.lesscouts.be/fr/origine 



 

melhorar. Os líderes também recebem feedback sobre cada competência e 

conselhos sobre como valorizá-las num contexto profissional.  

2. Uma avaliação da personalidade, concluída em 15 minutos, dá uma análise 

personalizada do líder.  

3. Os participantes recebem conselhos sobre como se podem melhorar a si próprios.   

 

  

  
 



 

 Ferramentas no palco 

 

O programa ON STAGE é oferecido às escolas de língua francesa da Valónia. Foi 

desenvolvido pela POSECO (organização sem fins lucrativos) e é totalmente gratuito 

em 2018-2019 graças à Agence pour l'Entreprise et de l'Innovation (organismo valão 

que apoia a criação e o desenvolvimento de empresas, a inovação e o desenvolvimento 

de novas actividades económicas).  

O programa é apresentado pela primeira vez às escolas parceiras durante uma sessão de 

informação. São explicadas aos alunos competências transversais, são dados testemunhos, e 

são explicadas as ferramentas (Entrecomp e o guia).   

Este programa está dividido em 4 etapas: 

1. TESTE: os jovens fazem um teste de auto-avaliação em linha como ferramenta de diagnóstico 

das suas competências transversais. Em menos de uma hora, eles serão capazes de testar 60 

competências transversais. Este teste está também disponível numa versão de aplicação. 

2. GO: desenvolvem as suas competências transversais durante o seu estágio graças a um guia 

que dá dicas sobre como aproveitar ao máximo o seu estágio para melhorar as competências 

transversais. Por exemplo, como preparar o seu estágio, que relação devem ter com o seu 

supervisor de formação, que tarefas ajudam os estudantes a desenvolver as suas soft skills... Há 

também uma secção de "Recursos" onde os estudantes podem encontrar informações sobre 

soft skills, ligações úteis e vídeos, testemunhos... 

3. WIN: Os estudantes são avaliados por uma ferramenta 

europeia chamada EntreComp que analisa 15 competências 

empresariais principais e mostra os seus resultados sob a 

forma de um gráfico. Também discutem os seus progressos 

com o seu supervisor de formação e ganham "distintivos" 

(novo sistema de validação de actualização de competências 

aprovado pela AEI). Graças a esta ferramenta, as escolas 

parceiras têm também acesso a estatísticas e tendências gerais, ver o impacto dos estágios e a 

evolução entre a primeira e a última avaliação.   

1. PARTILHA: os estudantes podem partilhar as suas experiências e competências fazendo 

parte da comunidade do Crachá.  



 

 

4. OPC SFC 

 

Um exemplo mais recente (2016) é o OPC-SFC11 que se tornou o Step4SFC12 

(projecto Erasmus+) realizado pelo Forem (centro de emprego regional). 

Estes dois projectos visam fornecer aos formadores as ferramentas necessárias 

para o efeito:  

2. Integrar o desenvolvimento e avaliação de competências transversais em cenários reais 

3. Aumentar a consciência dos alunos sobre a importância das competências transversais.  

Os parceiros do projecto oferecem a integração de competências transversais através da 

utilização de duas ferramentas principais. Primeiro, existe uma lista de "compras" de 27 soft 

skills juntamente com uma breve definição para que sejam facilmente identificados e 

integrados. Depois, há um "radar" de observação.  



 

 

Este método baseia-se no facto de as competências transversais poderem ser ensinadas da 

mesma forma que as competências duras.  

O objectivo final do projecto STEP 4 SFC foi a implementação de um MOOC 4disponível desde 19 

de Janeiro de 2019. Há 4 sessões, uma avaliação e uma sessão adicional. 

  

O objectivo deste MOOC é ajudar os alunos a integrar competências transversais no trabalho, 

utilizando a técnica resumida abaixo: 

 

5.  Les negociales 

« Les Négociales " foram criados em Nancy (França) em 1989 para permitir aos estudantes a 

prática das suas capacidades de negociação em situações próximas da realidade. São 

dramatizações de 10 minutos em que os estudantes têm de convencer um potencial cliente a 

comprar um produto. O papel dos clientes é desempenhado por verdadeiros empresários ou 

gestores de vendas. Um júri composto por profissionais avalia a atitude e o comportamento dos 

estudantes por meio de uma grelha clara.  

Este concurso consiste numa digressão que tem lugar em França mas também na Bélgica (HEPL) 

e na Suíça, com a participação de mais de 5.000 estudantes e 3.000 profissionais. 600 estudantes 

serão qualificados para as finais em Epinal (França) nos dias 26-27-28 de Março de 2019. 

Antes do início das negociações, a empresa parceira e a situação são explicadas aos estudantes 

e ao júri. Desta forma, todos os estudantes têm as mesmas hipóteses e o júri não pode ter 

qualquer informação adicional sobre o caso.  

Depois de receberem o caso, os estudantes podem preparar-se durante 60 minutos. Depois, a 

negociação dura 10 minutos e o júri tem 3 minutos para dar a pontuação do candidato.   

 
4 https://mooc-forem-sfc.eu/dashboard 



 

Há duas sessões, uma de manhã e outra à tarde.  

Esta é uma actividade vantajosa para ambas as partes. De facto, por um lado, é um trampolim 

para o emprego dos estudantes e, por outro lado, é uma reserva crítica de recrutamento para 

profissionais.  

Para além da formação de futuros representantes de vendas em negociação, "les Negociales" 

são também a ocasião para os graduados em Comunicação gerirem o projecto de organização 

do evento na Bélgica. Isto envolve gestão do tempo, organização, trabalho de equipa... 

 

 

 

 

6.   Oficina de competências transversais do Forem5 

Para desenvolver competências transversais, o Forem (serviço público valão de emprego e 

formação profissional, um organismo regional) oferece pequenos workshops personalizados a 

qualquer pessoa com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, independentemente dos 

seus planos de carreira ou nível de educação. Com base numa entrevista individual, um 

treinador elabora um plano personalizado para desenvolver as competências transversais do 

jovem.  

Os jovens aprenderão competências transversais através de uma série de workshops lúdicos e 

práticos sobre como falar em público, demonstrar etiqueta de escritório, comunicar de uma 

forma profissional, gerir o seu tempo ou ter auto-confiança. Aprenderão também técnicas de 

entrevista e como gerir o seu stress durante uma entrevista de emprego. 

 

 

 

 
5 https://jeunes.leforem.be/formations/soft-skills  

https://jeunes.leforem.be/formations/soft-skills


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polónia 

Na Polónia, muitas universidades oferecem formação em competências transversais aos seus 

estudantes. Os cursos são dirigidos a estudantes de diferentes graus e formações. A análise da 

actividade laboral mostra que as pessoas com menos de 30 anos - em comparação com toda a 

população - são mais propensas a ter problemas para encontrar um emprego. Na Polónia, o 

desemprego juvenil no final de 2018 era de cerca de 13%.  

São as mudanças no sistema educativo que são responsáveis pela baixa taxa de actividade 

laboral entre os jovens. Estas reformas visavam aumentar a percentagem do ensino geral para 

80% e limitar o ensino profissional a 20%. 

 A consequência deste processo foi o notável desajustamento da oferta e da procura no mercado 

de trabalho. Os jovens que estudaram para desempenhar determinadas ocupações excedem 

significativamente a procura do mercado. Os empregadores estão relutantes em empregar 

humanistas. Estão à procura de pessoas com formação técnica com competências profissionais 

específicas. 



 

Os empregadores esperam principalmente competências transversais desenvolvidas, facilidade 

e abertura na aceitação de um emprego (nem sempre relacionadas com o campo de estudo 

completo). 

Neste sentido, muitas universidades desenvolveram cursos de formação em competências 

transversais para os seus estudantes para os ajudar a entrar facilmente no mercado de trabalho. 

Os cursos destinam-se a estudantes de graus muito diversos, não só de estudos humanísticos, 

mas também de estudos técnicos, espera-se que os estudantes de estudos técnicos possuam 

competências transversais altamente qualificadas.  

 Academia de Habilidades Sociais da Universidade de Medicina de 

Varsóvia 

 

A Universidade Médica de Varsóvia e o Departamento de Psicologia Médica estão a implementar 

um projecto que desenvolve competências no ensino superior como parte do Programa 

Operacional Desenvolvimento da Educação para o Conhecimento. 

Para participar no projecto, os estudantes dos últimos dois anos de estudos de primeiro e 

segundo grau são convidados para as seguintes áreas: Escola de Medicina, audiofonologia, 

electroforisiologia, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, dietética, saúde pública, serviços 

médicos de emergência. O programa é implementado durante três anos, de Outubro de 2017 a 

Junho de 2019. 

 

 

O objectivo do projecto é fornecer aos estudantes conhecimentos e competências sobre 

competências interpessoais que serão úteis do ponto de vista dos futuros empregadores na 

indústria médica. Para este efeito, são organizados numerosos workshops no domínio das 

competências transversais e interpessoais que ajudam a apresentar estas questões do ponto de 

vista prático Os workshops são dirigidos por pessoas com uma vasta experiência prática. Há 

também aulas organizadas em conjunto com empregadores e conduzidas por pessoas com vasta 

experiência no trabalho em profissões médicas e visitas de estudo. 

As profissões da saúde exigem que os licenciados se envolvam e abordem adequadamente os 

doentes. Para este fim, as formações de competências sociais incluem moldar as atitudes dos 

participantes no contexto de condições específicas para a prestação de serviços médicos. 

Trabalhar com os pacientes requer resiliência mental e retenção à distância para se tomar uma 



 

decisão. Ao mesmo tempo, a prestação de serviços médicos requer a cooperação de equipas 

humanas. Isto requer pessoal médico e pessoal de apoio para desenvolver competências 

transversais relacionadas com a organização de tarefas e colaboração de equipas. 

 

 A Academia de Negócios UWM em Olsztyn 

A Academia de Negócios da Universidade de Warmia e Mazury é uma unidade inter-faculdades 

modelada a partir de instituições escandinavas, que foi criada para estudantes de primeiro grau 

que completaram o segundo semestre, estudantes de segundo grau e estudantes de 

doutoramento da UWM e da Academia Polaca de Ciências. 

As aulas na Academia de Negócios têm lugar na sede da Academia na Rua Heweliusz em Olsztyn 

e na sede das empresas cooperantes. 

Os docentes são professores académicos e empresários de sucesso, pessoal de gestão e 

proprietários de empresas. Os estudantes da Academia recebem o apoio de conselheiros 

práticos que os ajudam a desenvolver as bases das suas próprias start-ups. Ensinam como se 

manterem auto-motivados para o trabalho persistente que é necessário para gerir os seus 

próprios negócios. 

A Academia acabou com a divisão em palestras, exercícios e práticas e substituiu-os por 

workshops, reuniões com empresários, resolução de problemas de mercado na vida real e 

criação de um modelo de negócio próprio. A forma de aprendizagem é sobretudo um jogo de 

simulação relacionado com a própria empresa dos estudantes. 

Existem requisitos específicos para licenciados. O mais importante deles é a implementação do 

projecto final, que pode ser uma ideia inovadora e o método da sua implementação, o projecto 

da empresa juntamente com um plano de negócios ou uma empresa em fase de arranque. 

Os graduados deixam a Academia não só com uma ideia, mas o que é mais importante, com a 

forma da sua implementação. No final do curso, cada um dos graduados deve ter um plano de 

negócios pronto a candidatar-se aos fundos da UE. Devem também saber com quem e em que 

configuração podem comercializar os seus negócios ou projectos de investigação científica. 

Um dos elementos do programa da Academia de Negócios é a ênfase no desenvolvimento de 

soft skills, que determinam significativamente o sucesso do negócio planeado. Já no processo 

de recrutamento, durante entrevistas com psicólogos empresariais, os candidatos aos 

estudantes são avaliados em termos de competências transversais, que devem ser 

características do empresário.  

 



 

 

 

Está ligado à abordagem para resolver problemas difíceis e não convencionais, mente aberta, 

eficiência na tomada de decisões ou na criação de uma cooperação eficaz numa equipa. No 

decurso da implementação de projectos empresariais, os estudantes da Academia têm de 

demonstrar competências brandas que os ajudarão na implementação das soluções propostas. 

Trata-se de uma formação prática destas competências. Um dos seus aspectos são as 

experiências, dicas e ajuda fornecidas por profissionais de negócios, proprietários e gestão de 

empresas. Tais interacções são uma contribuição única da Academia no processo de formação 

de jovens empresários. 

 

 Projecto Geo4work  

 Desenvolvimento das competências profissionais dos estudantes da Faculdade de Ciências da 

Terra e Gestão Espacial da Universidade Maria Curie-Sklodowska. 

O projecto é dirigido aos estudantes da Faculdade de Geociências e Gestão Espacial da 

Universidade Maria Curie-Sklodowska em Lublin. O objectivo do projecto é reforçar as 

capacidades profissionais e de comunicação destes estudantes. A escolha do grupo-alvo é ditada 

pela necessidade da economia local de Lublin para os trabalhadores destas indústrias. 

Desenvolve competências diagnosticadas como cruciais para os licenciados em geografia, 

economia espacial, geoinformática e turismo e recreação, que são procuradas pelos 

empregadores nestas indústrias. 

A implementação do projecto está em linha com a estratégia a longo prazo de apoio às 

competências dos estudantes no campo da geografia, geoinformática, gestão espacial, turismo 

e recreação na Faculdade de Ciências da Terra e Gestão do Território, o que contribui para uma 

melhor preparação dos licenciados para entrarem no mercado de trabalho. Graças à 

participação no projecto, os estudantes melhoram as suas competências profissionais, analíticas 

e de comunicação.  

O programa de formação cobre questões não incluídas no programa de estudo mas requeridas 

no mercado de trabalho. Os estudantes participam em formação suave, trabalho de concepção, 

viagens / visitas de estudo, trabalho em equipas de projecto em cooperação com o ambiente 

sócio-económico, por exemplo empregadores. Os estudantes são sujeitos à análise de 

competências, feita antes e depois do início do projecto, bem como a um acompanhamento de 



 

12 meses do destino dos licenciados. O projecto prevê a organização de formação profissional 

certificada, desenvolvendo competências transversais. 

 

 

 

Actividades do projecto centradas nas competências: 

1. Lista de competências dos estudantes - diagnóstico do défice de competências de cada 

participante no projecto. Em seguida, ajustamento das actividades do projecto às necessidades 

diagnosticadas e realização de uma segunda lista de competências após a conclusão da 

participação prevista nas actividades do projecto. 

2. Formações certificadas que melhoram as capacidades de comunicação e de análise. 

3. Formações certificadas e aulas de oficina adicionais desenvolvendo competências 

profissionais. 

4. Visitas de estudo em empresas dedicadas tematicamente a cada um dos caminhos 

substantivos. 

 

 Projecto SezAM Knowledge. 

Competências e aptidões na Universidade Marítima de Gdynia. 

O objectivo do projecto "SezAM" é melhorar a qualidade e eficiência do ensino na Universidade 

Marítima de Gdynia em resposta às necessidades da economia, do mercado de trabalho e da 

sociedade. Como parte do projecto, há as seguintes tarefas: 

− oferecendo aos estudantes um pacote de formação que alarga as suas competências 

suaves e profissionais, 

− apoio às actividades do Gabinete de Carreira do Estudante, incluindo no campo do 

aconselhamento de carreira, 

− Alargamento das competências suaves e profissionais dos funcionários da Universidade 

(incluindo cursos de línguas e formações especializadas). 

 

 

 

As tarefas implementadas no projecto SezAM conduzem ao reforço da posição da Universidade, 

entre outras no âmbito da expansão da oferta educacional. A implementação das actividades 



 

do projecto permite aos licenciados da Universidade adaptarem-se melhor às necessidades do 

mercado de trabalho. As tarefas do projecto são também de apoio aos funcionários da 

Universidade para que possam alargar as suas qualificações, competências didácticas e de 

gestão, afectando a qualidade das tarefas estatutárias da Universidade. 

Parte do Projecto para Estudantes inclui reuniões com profissionais, representantes de 

empresas industriais e especialistas em Recursos Humanos. Para os estudantes de marinha, 

foram organizadas reuniões com capitães de navios com mais de 20 anos de experiência no 

trabalho no mar e com Engenheiros Chefes experientes, que trabalharam em todos os tipos de 

motores encontrados em navios e que são consultores de fundo apoiando processos de 

recrutamento para os mais altos cargos em navios. Para os estudantes em terra, foram 

organizadas reuniões com especialistas de RH, incluindo empresas como: State Street Bank 

International GmbH, WNS Global Services, ou Rolls-Royce Poland. 

 

 Oficinas de Competência Social e Centro de Aconselhamento de 

Carreira  

O Centro foi criado em 2010 na Universidade Cardinal Wyszyński em Varsóvia; em resposta à 

mudança das expectativas de competência dos empregadores sobre os licenciados 

universitários. O seu principal objectivo é o desenvolvimento de competências psicossociais, 

activando e preparando estudantes e licenciados para encontrarem emprego ligado às suas 

qualificações e aspirações. 

 

 

Workshops de Competência Social é uma série de formações compostas por módulos de apoio 

às competências interpessoais dos estudantes. A investigação mostra que os empregadores 

atribuem mais importância no processo de recrutamento às competências transversais. Em 

situações que são observadas todos os dias na universidade, as coisas mais importantes são: 

comunicação com as pessoas e princípios do ensino de alto nível.  

Nos workshops de formação prática há uma oportunidade de observar e aprender certos 

mecanismos sociais e de prever comportamentos. O objectivo do curso é desenvolver as 

competências sociais dos estudantes que facilitem lidar com várias situações profissionais e 

quotidianas, utilizando os conhecimentos e competências da comunicação interpessoal, 

instituições culturais, e princípios de boas maneiras. 



 

Os efeitos obtidos durante a formação permitem: aumentar a confiança nos pontos fortes, 

capacidades e aptidões, identificar competências pessoais e sociais, adquirir um amplo 

conhecimento da comunicação interpessoal, e aprender comportamentos assertivos e 

princípios de comunicação eficaz com as pessoas, adquirir conhecimentos de boas maneiras e 

formação interpessoal prática. 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

A Universidade de Lisboa (ULisboa) é a maior e mais prestigiada universidade em Portugal e é 

uma das principais universidades da Europa. Herdeira de uma tradição universitária com mais 

de sete séculos, a ULisboa adquiriu o seu estatuto actual em Julho de 2013, na sequência da 

fusão da antiga Universidade Técnica de Lisboa com a Universidade de Lisboa. 

A ULisboa reúne várias áreas do conhecimento e tem uma posição privilegiada para facilitar a 

evolução contemporânea da ciência, tecnologia, artes e humanidades. A qualidade do ensino, 

da investigação, da inovação e da cultura da ULisboa está a atrair uma quantidade cada vez 

maior de talentos de todo o mundo. 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa promove uma série de actividades que 

promovem a aquisição e o desenvolvimento de competências transversais entre os estudantes. 

Algumas das actividades são: 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills 

4 Caminhos 4 O Futuro: este é um curso composto por 4 workshops, cada workshop é dedicado 

a uma competência soft relevante.  

Curso de persuasão e de influência: O curso terá uma abordagem muito prática e num ambiente 

informal, com conteúdos aplicáveis no dia a dia e também com feedback individual. 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills


 

• Cinco temas serão focados: 

• Persuasão e argumentação; 

• Influência na prática; 

• Comunicação persuasiva; 

• Atalhos para persuadir; 

• Persuasão no dia a dia. 

BEST Training Day: está a organizar, em parceria com várias empresas como Premium Minds, 

Affinity, the Formgest e SDAL, uma série de workshops para actualizar competências 

transversais. 

 

 

 

 

 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Esta é uma das mais antigas e conceituadas instituições de ensino superior em Portugal em 

matéria de engenharia. Concebe e promove constantemente programas com parceiros como 

Ernst & Young e Unlimited Future, como o programa recente 

"ENGENDRAR O SEU FUTURO". Este programa visa estimular o desenvolvimento de 

competências essenciais aos licenciados que estão a iniciar as suas carreiras profissionais.  

Este programa faz parte do Percurso de Carreira da FEUP, e está centrado no desenvolvimento 

de competências transversais que são muito valorizadas pelo campo de trabalho, especialmente 

no início da carreira. É formado por 10 oficinas, duas vezes por semana após o horário de 

trabalho. 

 http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/ 

 

 Universidade do Minho 

A Universidade do Minho é actualmente uma das mais prestigiadas instituições portuguesas de 

ensino superior, e está gradualmente a tornar-se mais proeminente a nível internacional.  

A Universidade foi fundada em 1973, e é actualmente composta por três campi: o Campus de 

Gualtar, em Braga, e os Azurém e Couros Campi, em Guimarães. 

http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/


 

JobLab na Universidade do Minho é uma abordagem mais recente liderada pela Universidade 

do Minho. Está também focada no desenvolvimento de competências transversais nos 

estudantes. 

https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/ 

 

 ESTG-P|Porto - Politécnico do Porto 

 

No Gabinete de Apoio ao Empreendedor desenvolvemos as competências dos nossos 

estudantes, ao mesmo tempo que reforçamos as relações entre a ESTG|P.Porto e a comunidade 

empresarial. 

Esta abordagem, baseada em redes, colaboração e partilha de conhecimentos, a missão da GAE 

é reunir empresas empreendedoras, professores, investigadores e estudantes em actividades 

destinadas a criar novas iniciativas de investigação, inovação e negócios que criem valor para o 

país, e particularmente para a região. 

Alguns exemplos das actividades que a GAE promove são os seguintes: 

O Be More é um programa de desenvolvimento de competências, onde estamos a criar um 

movimento inovador para formar os profissionais do futuro. O programa de licenciatura de 3 

anos, com um total de 21 dias de trabalho, pretende desenvolver os nossos estudantes para os 

preparar para o mercado de trabalho. Com o programa, e através de uma abordagem interactiva 

e prática, pretendemos formar uma visão estratégica do mundo à sua volta; desenvolver 

curiosidade e paixão para estar à frente das tendências e pensar diariamente no futuro; 

ferramentas e estratégias necessárias para um mercado de trabalho; e liderança colaborativa 

para um trabalho de equipa bem sucedido. 

Business in a Box: é uma experiência de aprendizagem intensiva e prática que desafia os 

empresários a saírem da sua zona de conforto e acelerarem as suas ideias. Assim, representa 

um programa de pré-aceleração de uma semana concebido para acelerar ideias empresariais e 

desenvolver as competências dos empreendedores. 

O conceito da B-Box é como uma "caixa de ferramentas de sobrevivência para empresários", 

que reúne um conjunto de formações essenciais para iniciar um negócio. Os empresários 

deixarão esta experiência com a energia e as ferramentas de que necessitam para vencer os 

seus desafios e para fazer crescer as suas ideias inovadoras. 

 

https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/


 

Desafios empresariais: Os Desafios Empresariais são um campo de treino de fim-de-semana que 

consiste em equipas (feitas por estudantes, investigadores e professores) que trabalham em 

conjunto para resolver problemas reais que são apresentados pelas empresas. Neste fim-de-

semana, as equipas aprendem e utilizam uma abordagem de pensamento de design para 

desenvolver novas ideias e protótipos de soluções inovadoras. 

Este tipo de dinâmica visa não só aproximar as empresas da nossa instituição, mas também 

desenvolver algumas das competências mais procuradas pelos empregadores, tais como 

capacidades de comunicação, trabalho de equipa, capacidade de resolução de problemas e 

espírito crítico e inovador. 

 

 Empresas que fornecem cursos de acordo com as necessidades do 

mercado 

Galileu (https://www.galileu.pt/) 

 É uma empresa que oferece cursos certificados (não licenciaturas) em vários campos de 

conhecimento concebidos para o campo de trabalho. 

 Oferece cursos de desenvolvimento de competências transversais em parceria com o Instituto 

Superior Técnico (https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/) a fim de desenvolver novas 

competências comportamentais nos estudantes, de modo a complementar as competências 

duras desenvolvidas no ensino superior. 

https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto 

 Exemplos de cursos oferecidos pela Galileu: 

Workshop: Habilidades de Liderança Pessoal: Guia a tua vida (Orienta a tua vida) 

Workshop: Habilidades de Apresentação Eficaz: Técnicas de Apresentação e Comunicação com 

Impacto 

Outras empresas especializadas oferecem também cursos certificados para preparar 

indivíduos para o campo de trabalho e para submeter candidaturas a empregos. Alguns 

exemplos são: 

www.caf.pt/soft-skills 

https://unlimitedfuture.pt/ 

https://sparkagency.pt/ 

http://www.udream.pt/pt  

https://www.galileu.pt/
https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/
https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto
http://www.caf.pt/soft-skills
https://unlimitedfuture.pt/
https://sparkagency.pt/
http://www.udream.pt/pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roménia 

 

 Projecto prático escolar 

O objectivo geral do projecto - "Alargar as oportunidades de aprendizagem através da Escola 

Prática - Factor Essencial para Promover a Inovação no Ensino Superior para Aumentar a 

Competitividade e Inclusão de Diplomados no Mercado de Trabalho" - consiste na criação de 5 

Centros de Aprendizagem Centrados no Estudante (Direitos Humanos e Migração, Negociação 



 

e Mediação, Tecnologias de Informação, Mercados Financeiros Internos e Internacionais, 

Oratória e Debate), 1 Rede de Parcerias e 1 programa de investigação científica aplicativa. O 

projecto envolveu um grupo-alvo de 580 pessoas, 25 parcerias / acordos de cooperação entre a 

universidade e o meio empresarial / social / académico, bem como 24 programas de bacharelato 

/ mestrado adaptados às necessidades actuais do mercado de trabalho e 7 universidades 

apoiadas como beneficiárias ou através dos seus representantes (pessoal de educação e 

formação ou estudantes). 

O projecto PRACTICAL SCHOOL visava gerar um efeito positivo a longo prazo no 

desenvolvimento pessoal e profissional tanto dos estudantes do grupo-alvo como daqueles que 

estarão envolvidos nas actividades dos Centros de Aprendizagem no futuro. Ao mesmo tempo, 

os Centros correlacionam as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional com 

as novas exigências do mercado de trabalho, através da revisão anual dos materiais didácticos 

criados com o apoio dos parceiros económicos / sociais.  

A criação da "Escola Prática" permitiu a proximidade do ambiente universitário com as empresas 

e a formação profissional dos estudantes de acordo com as necessidades reais do mercado de 

trabalho. Estes resultados contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional das 

competências transversais dos estudantes, aumentando a sua competitividade e aproximando 

o ambiente universitário / social ao ambiente económico / social, correlacionando as actividades 

aplicativas e os materiais didácticos com as exigências em mutação do mercado de trabalho. 

Outro efeito positivo foi a proximidade do ambiente universitário ao ambiente económico e 

social, a fim de desenvolver parcerias a longo prazo para a implementação de projectos futuros. 

 

 

 

 "Projecto "Competências para o mercado de trabalho 

Contra o pano de fundo dos esforços do nosso país para desenvolver uma economia competitiva 

e competitiva, foram feitos muitos esforços para aumentar o investimento em educação e 

investigação, a fim de harmonizar as competências adquiridas pelos diplomados do sistema de 

ensino superior com as exigidas pelo mercado de trabalho. Neste contexto, é de salientar que a 

sociedade baseada no conhecimento implica a utilização de um recurso humano de alta 

qualidade com um elevado nível de formação teórica e prática para assegurar o bom 

funcionamento dos sistemas económicos e sociais. 



 

O objectivo geral do projecto é desenvolver programas de licenciatura e mestrado nos domínios 

da economia e assuntos internacionais, marketing e administração de empresas através do 

alinhamento com as actuais necessidades do mercado de trabalho do século XXI. 

As actividades realizadas no âmbito do projecto visavam desenvolver e aperfeiçoar os 

programas de estudos de licenciatura e mestrado no domínio económico, com base nas 

competências do mercado de trabalho no século XXI, bem como o desenvolvimento de parcerias 

activas e dinâmicas com o ambiente empresarial (mercado de trabalho), a fim de aumentar a 

qualidade da formação e as reais oportunidades de emprego dos licenciados. 

 



 

  

Através das actividades implementadas no âmbito do projecto, foi realizada uma avaliação 

qualitativa, estrutural e funcional do mercado de trabalho destinada exclusivamente aos 

licenciados em ciências económicas, através da análise documental e de questionários, a fim de 

estabelecer as necessidades e identificar as prioridades. Ao mesmo tempo, o projecto contribuiu 

para a melhoria da gestão sustentável e garantia de qualidade no ensino superior, promovendo 

actividades académicas e de diagnóstico do mercado de trabalho, bem como através da 

concepção de currículos adaptados às exigências actuais e prospectivas. A implementação do 

projecto e os seus resultados respeitaram o princípio do desenvolvimento sustentável, 

enfatizando a responsabilidade social e a protecção ambiental nos novos currículos, bem como 

o princípio da igualdade de oportunidades através da elaboração de recomendações para a 

introdução de módulos de estudo sobre igualdade de género, igualdade de oportunidades e não 

discriminação. 

 

 

  



 

Espanha: 

A Espanha tem uma das taxas mais elevadas de jovens desempregados em toda a Europa. Os 

últimos dados disponíveis mostram que 33, 54% dos jovens com menos de 25 anos de idade 

estão desempregados.  

A taxa de desemprego para pessoas entre os 25 e 29 anos de idade que terminaram o ensino 

superior é de 14,04%, esta taxa mostra que os estudantes de níveis de ensino superiores 

encontram algumas dificuldades quando entram no mercado de trabalho.  

As razões são diversas, mas para ajudar os seus estudantes a encontrar um emprego muitas 

universidades públicas lançaram diferentes cursos de formação para aumentar a 

empregabilidade dos seus estudantes e também para promover a visibilidade dos programas, 

tentando aumentar as ligações entre o mercado de trabalho e as instituições de ensino superior.  

 

 Fórum Tecnológico 

A proposta 

O Fórum Tecnológico para o Emprego é um evento anual organizado pelos estudantes das 

Escolas de Engenharia da Universidade de Vigo (Telecomunicações, Indústria, Minas e Energia). 

Esta iniciativa vem dos representantes dos estudantes da Escola de Engenharia de 

Telecomunicações, como forma de atrair empresas para virem a Vigo para o recrutamento de 

recém-licenciados. De facto, foi uma alternativa a uma actividade antiga: uma viagem a Madrid 

para participar em feiras de recrutamento com empresas de Telecomunicações. 

Actualmente, após 19 edições, é um evento esperado pelas próprias empresas, que o utilizam 

como uma boa forma de atrair talento para as suas posições. O crescimento em termos de 

número de empresas e curriculum vitae apresentado é monotonamente constante, excepto 

durante os piores anos de crise económica, quando apenas as empresas mais fortes mantiveram 

a sua presença. 

A participação no comité organizador, a que se juntam exclusivamente setenta estudantes, 

representa uma importante formação em competências transversais e, em geral, uma 

oportunidade de mostrar capacidades pessoais e de adquirir maturidade num ambiente não 

comum para um estudante universitário. 

 

As competências envolvidas 



 

Várias competências estão envolvidas nesta actividade, a maioria delas consideradas entre as 

competências transversais que desempenham um papel durante a organização do evento. Entre 

outras, identificamos as seguintes competências principais de soft skills: 

• Competências cognitivas: 

o Pensamento criativo: A criatividade é capital para criar uma nova proposta a 

cada ano, acrescentando diferentes elementos e actividades. 

• Competências metodológicas: 

o Gestão do tempo: A organização leva quase um ano, e gerir o tempo para 

manter sob controlo todos os diferentes elementos envolvidos resulta ser 

central para ser bem sucedida. 

o Tomar decisões: Muitas decisões são tomadas pelo comité organizador, que 

envolve um grande grupo de estudantes (empresas a convidar e a aceitar, datas, 

hora de cada evento vitalício, conteúdo dos documentos, elementos 

publicitários, logótipo, etc.). 

o Planeamento: Um bom planeamento proporciona um desempenho silencioso 

de todo o evento. 

• Aptidões sociais: 

o Comunicação interpessoal: Espera-se que a maioria dos estudantes envolvidos 

na organização interajam com pessoas desconhecidas: das empresas, dos 

fornecedores, dos parceiros, da imprensa, e do pessoal da Universidade. 

o Trabalho de equipa: O comité organizador trabalha em equipa a fim de realizar 

todas as tarefas necessárias ao lançamento de um evento deste tipo. 

o Gestão e negociação de conflitos: Ao longo do tempo de preparação da feira, 

surgem muitos conflitos que devem ser geridos, negociando soluções que 

permitam o evento. 



 

 

 

Os resultados 

O resultado é uma feira com quase 40 empresas de engenharia envolvidas no recrutamento de 

equipas entre os nossos estudantes de engenharia, utilizando os seus próprios stands. Além 

disso, um programa de conferências, mesas redondas e outros eventos (workshops, 

recrutamento rápido, e networking) decorre em paralelo, com a participação da maioria dos 

nossos engenheiros do futuro. E todos eles, organizados por um grupo de setenta estudantes 

de engenharia. 

 

 Laboratório de Projectos na Escola de Engenharia de 

Telecomunicações 

 

A proposta 



 

O Grau de Engenharia em Tecnologias de Telecomunicações inclui um tema de colaboração 

durante o último semestre. Os estudantes das quatro diferentes especializações (Electrónica, 

Som e Imagem, Sistemas de Telecomunicações e Telemática) têm de se juntar a equipas 

multidisciplinares a fim de desenvolver um projecto de Engenharia envolvendo conhecimentos 

daqueles diferentes ramos das Telecomunicações. Um par de professores lidera cada grupo, 

procurando também configurar uma liderança multidisciplinar: ambos os professores são de 

diferentes departamentos da Escola de Engenharia de Telecomunicações. 

Com esta configuração, pedimos às equipas que desenvolvam uma aplicação de ponta dos seus 

conhecimentos e competências adquiridas, e que sejam capazes de mostrar os resultados a um 

público variado numa feira tecnológica organizada na Escola. Esta audiência envolve os 

professores que fornecem as notas da disciplina, os colegas de outros anos na Escola, pessoal 

de empresas que vêm à Universidade para verificar o que os nossos estudantes do último ano 

são capazes de desenvolver, e também estudantes do ensino secundário que são convidados a 

saber o que poderiam aprender nos próximos anos.  

 

As competências envolvidas 

Várias competências estão envolvidas neste assunto, a maioria delas consideradas entre as 

competências transversais que devem ser promovidas entre os estudantes. Organizando a lista 

oficial de competências da disciplina em termos de competências transversais, identificamos: 

• Competências cognitivas: 

o Compreender a engenharia dentro de um quadro de desenvolvimento 

sustentável. 

o O desenvolvimento da capacidade de discussão sobre temas técnicos. 

o Abordar um novo problema considerando primeiro os aspectos essenciais e 

depois os secundários. 

o A capacidade de analisar e avaliar o impacto social e ambiental das soluções 

técnicas. 

o A capacidade de resolver problemas com iniciativa, de tomar decisões criativas 

e de comunicar e transmitir conhecimentos e competências, compreendendo a 

responsabilidade ética e profissional da actividade do Engenheiro Técnico de 

Telecomunicações. 

• Competências metodológicas: 

o Desenvolvimento de autonomia suficiente para realizar trabalhos na área das 

Telecomunicações em contextos interdisciplinares. 



 

o A capacidade de direcção técnica do projecto de telecomunicações. 

• Aptidões sociais: 

o Incentivar o trabalho cooperativo, e competências como a comunicação, 

organização, planeamento e aceitação de responsabilidade num ambiente de 

trabalho multilingue e multidisciplinar, que promove a educação para a 

igualdade, a paz e o respeito pelos direitos fundamentais. 

o A capacidade de gerir um projecto de telecomunicações em termos de recursos 

humanos e económicos. 

o A capacidade de trabalhar em grupos multidisciplinares num ambiente 

Multilinguístico e de comunicar, por escrito e oralmente, conhecimentos, 

procedimentos, resultados e ideias relacionadas com as Telecomunicações e a 

Electrónica. 

Além disso, o sujeito tem algumas competências técnicas ou difíceis: 

o A capacidade de elaborar relatórios técnicos e para o acompanhamento de um 

projecto de telecomunicações. 

o A capacidade de elaborar a proposta de projectos técnicos de acordo com os 

requisitos especificados numa licitação pública competitiva. 

o Conhecer e aplicar elementos básicos de economia e gestão de recursos 

humanos, organização e planeamento de projectos, bem como a legislação, 

regulamentação e normalização em Telecomunicações. 

o A aptidão para gerir especificações, procedimentos e leis obrigatórias. 

o A capacidade de escrever, desenvolver e assinar projectos no domínio da 

Engenharia de Telecomunicações, de acordo com os conhecimentos adquiridos, 

a concepção e desenvolvimento ou operação de redes, serviços e aplicações de 

Telecomunicações e Electrónica. 

 

Os resultados 

Durante os 12 ECTS do tema, a equipa reúne várias vezes com os conferencistas supervisores a 

fim de acompanhar o trabalho, e dedicam muitas horas de trabalho de equipa autónoma para 

desenvolver as suas ideias relacionadas com o tema que seleccionaram. 

No final da pista, os estudantes têm de fazer uma breve apresentação dos seus trabalhos 

perante um júri académico, que fornece as notas individuais em cada membro da equipa. 

Depois, os dois dias seguintes dedicam-se à feira tecnológica nos corredores da Escola de 

Engenharia de Telecomunicações. Esta feira tem três objectivos: 



 

1. As equipas do Laboratório de Projectos mostram os seus desenvolvimentos ao resto da 

comunidade escolar: docentes, colegas e pessoal. Observamos o orgulho dos nossos 

alunos do último ano, ao mesmo tempo que mostramos o que são capazes de 

desenvolver em não mais de dois meses. 

2. Os estudantes mostram os seus projectos ao pessoal das empresas. As pessoas das 

empresas verificam cara a cara as competências técnicas e pessoais dos nossos 

estudantes, que se tornarão seus empregados nos meses seguintes. Os estudantes têm 

de mostrar como são profissionais, tanto nas competências duras como nas 

competências brandas. Algumas empresas atribuem prémios ao melhor projecto 

(utilizando os seus próprios critérios, que podem ser diferentes das notas académicas). 

3. Finalmente, estudantes do Ensino Secundário visitam a nossa Escola para descobrir o 

que poderiam fazer se se juntassem ao nosso Programa de Grau no próximo ano. A feira 

representa então um evento promocional muito bom para atrair novos talentos para a 

Universidade. 

 

 

 

 

 Programa de Mentoreamento na Universidade de Vigo 

 



 

O programa 

A Escola de Engenharia de Telecomunicações liderou o programa de mentoria que agora se 

estende a muitas faculdades da Universidade de Vigo (Química, Economia, Engenharia de Minas, 

Engenharia de Energia, Ciências do Mar e Línguas Estrangeiras). A ideia é treinar estudantes no 

último ano de Licenciatura, ou estudar qualquer ano de Mestrado, para trabalhar como 

mentores de estudantes recém-chegados ao primeiro ano de Licenciatura. Tanto os mentores 

como os indivíduos acompanhados têm programas de educação claros e rigorosos, e de facto é 

um processo vantajoso para todos: os mentores aumentam as suas competências transversais, 

que os empregadores apreciaram muito bem, e os indivíduos acompanhados têm referências e 

ajuda durante o seu primeiro ano na Universidade, o que proporciona uma aterragem suave 

neste novo capítulo das suas vidas. 

 

O plano de educação 

O coordenador selecciona candidatos a mentores entre os estudantes voluntários durante o 

segundo semestre do ano académico anterior à sua actividade como mentores. Durante duas 

semanas em Junho, e uma semana adicional em Setembro imediatamente antes de iniciar as 

aulas na Universidade, os candidatos participam em diferentes workshops para formar 

competências, agrupados em quatro ramos: 

• competências intrapessoais, como auto-conhecimento, gestão de emoções ou 

inteligência emotiva; 

• capacidades interpessoais como liderança, trabalho em equipa, inteligência social, 

motivação e comunicação; 

• competências instrumentais como métodos e gestão do tempo; 

• e de tutoria como mentores. 

O tempo total é de cerca de 84 horas, todas entregues presencialmente. 

 

A organização 

O Programa apresenta três níveis: os estudantes que chegam às faculdades universitárias, que 

são os protégés; os estudantes de Bacharelato nos últimos anos ou de Mestrado, que são os 

mentores; e uma equipa de docentes de diferentes faculdades que fornecem a formação aos 

mentores. 

Os indivíduos acompanhados juntam-se a grupos de quatro ou cinco pessoas, dependendo dos 

mentores disponíveis. Durante a primeira semana, o coordenador do corpo docente organiza os 



 

grupos, a fim de realizar a primeira reunião na segunda semana do ano. Cada grupo participa, 

com o seu mentor, numa série de reuniões ao longo do ano. Estas reuniões de grupo são 

complementadas por uma sessão de participação envolvendo todos os estudantes do Programa, 

que consiste numa palestra convidada por um perito. 

Os mentores seguem um plano previamente concebido, consistindo em oito reuniões em datas 

pré-fixadas ao longo do ano com os indivíduos acompanhados a juntarem-se ao seu grupo (cerca 

de uma reunião por mês). As questões a considerar em cada reunião são seleccionadas em 

função do momento do ano académico. No início, a orientação e a autonomia na Universidade 

são os imperativos, mas à medida que o ano passa surgem outros tópicos: gestão do tempo, 

responsabilidade, resolução de problemas, resiliência, motivação, criatividade, e assim por 

diante.  

Os professores responsáveis por este plano de educação são professores voluntários da 

Universidade de Vigo que foram previamente formados em soft skills por psicólogos, chefes de 

recursos humanos de empresas, especialistas em mentoria ou em motivação, etc., durante 

vários anos académicos. Estes professores juntaram-se a cinco grupos para preparar sessões 

com conteúdos complementares, e conduziram as sessões com os futuros mentores por pares. 

 

Os resultados 

Analisando os resultados, temos de ter em conta dois níveis: um centrado nos indivíduos 

acompanhados, que são o alvo do Programa, e outro nos mentores. 

Dos olhos dos aprendizes, observámos: 

• um elevado nível de satisfação, muito superior ao analisado quando tínhamos um 

programa de tutoria baseado na interacção directa entre docentes e estudantes recém-

chegados; 

• um bom compromisso, uma vez que participam majoritariamente em todas ou quase 

todas as reuniões e conversações plenárias; 

• e mesmo uma melhoria dos resultados académicos, em comparação com os estudantes 

não inscritos no Programa de Mentoreamento.  

Os estudantes que participaram como indivíduos acompanhados indicaram que a sua integração 

na vida universitária é suave e que o Programa de Mentoreamento os ajudou a serem mais 

eficientes em termos de gestão do tempo, auto-conhecimento, e outros elementos que não são 

mais do que as competências transversais que queremos promover entre eles. Por conseguinte, 

consideramos que o Programa é bem sucedido a este nível. 



 

Além disso, os mentores são também um elemento chave no Programa. Desde o primeiro ano, 

recebemos um feedback interessante da parte deles: sentiram-se realizados na realização desta 

tarefa e na ajuda aos seus companheiros mais novos, mas também nos dizem que durante as 

entrevistas de trabalho receberam várias perguntas sobre a sua formação e experiência como 

mentores. O pessoal da empresa contactou-nos para confirmar que consideram muito bem 

estes conhecimentos e práticas de soft skills, uma vez que são complementos perfeitos das 

competências técnicas esperadas num novo engenheiro. 

 

 Curso Multidisciplinar sobre Video-Jogos 

Por Enrique Costa-Montenegro 

 

A proposta 

Durante os últimos dois anos académicos foi ministrado um curso completamente diferente na 

Universidade de Vigo. O objectivo do curso é a criação do primeiro nível de um video-jogo. 

Tentando emular o que acontece numa verdadeira empresa de videojogos, onde trabalham 

pessoas com perfis diferentes, neste curso especial participam estudantes de quatro cursos 

diferentes: 

• Video-jogos: Design e desenvolvimento, 4th anos da Licenciatura em Comunicação 

Audiovisual 

• Tecnologia Multimédia e Computação Gráfica, 4th anos da Licenciatura em Engenharia 

de Tecnologias de Telecomunicações 

• Programação de sistemas inteligentes, 4th anos da Licenciatura em Engenharia de 

Tecnologias de Telecomunicações 

• Comunicação alternativa: Meios virtuais e novos meios publicitários, 4th anos da 

Licenciatura em Publicidade e Relações Públicas 

Os alunos do primeiro curso (Video-jogos: Design e desenvolvimento) trabalham principalmente 

na definição do jogo, da história, das personagens e dos diferentes níveis. Os alunos do segundo 

curso (Tecnologia multimédia e computação gráfica) trabalham principalmente na criação dos 

cenários, dos gráficos, da mecânica do jogo, da física e de todo o trabalho relacionado com o 

quadro de desenvolvimento do jogo utilizado, Unidade. Os alunos do terceiro curso 

(Programação de sistemas inteligentes) trabalham principalmente com a inteligência do jogo, as 

personagens não jogáveis e a adaptação da dificuldade do jogo a diferentes jogadores. 



 

Finalmente, os alunos do quarto curso (Comunicação alternativa: meios virtuais e novos meios 

publicitários) trabalham principalmente na divulgação do estado do projecto e na sua 

publicidade, através de blogs, Telegramas, Twitter, Instagram, etc.  

Mesmo os estudantes dos quatro cursos têm perfis diferentes, trabalham todos juntos num 

projecto, em grupos de 5 a 7 pessoas, a fim de alcançar o objectivo final: o desenvolvimento de 

um jogo de vídeo. 

Quatro professores estão envolvidos no acompanhamento destes projectos, um de cada um dos 

diferentes cursos envolvidos. A primeira fase é a proposta do projecto, baseada no romance. O 

aluno terá de ler capítulos seleccionados, e vir com uma ideia de um videojogo baseado no que 

leu, tendo em conta que a originalidade é apreciada. Depois é a criação dos grupos, com 

actividades de break-the-ice, a fim de conhecer os colegas o mais cedo possível. Uma vez 

concluídas estas duas etapas, começa o trabalho principal de desenvolvimento. Os estudantes 

terão reuniões semanais com os professores durante um semestre completo.  Os professores 

terão dois papéis nestas reuniões:  

• como professores para os orientar no desenvolvimento e ajudá-los nos seus próprios 

cursos 

• como produtores de uma suposta empresa de jogos de vídeo real, a fim de avaliar o 

produto e rever a fase de desenvolvimento e decidir se o produto vale a pena fundá-lo  

No final do semestre, o projecto é classificado pelos professores. Mas é também avaliado pelo 

resto dos estudantes das suas faculdades, pois há um dia de demonstração onde todos podem 

experimentar os videojogos como testadores beta e dar feedback ao grupo sobre o seu trabalho 

no projecto. 

 

 

 

As competências envolvidas 

Várias competências estão envolvidas nesta actividade, a maioria delas consideradas entre as 

competências transversais que desempenham um papel durante todo o desenvolvimento dos 

projectos. Entre outras, identificamos as seguintes competências principais de soft skills, entre 

outras: 

• Competências de comunicação: uma vez que os estudantes precisam de se exprimir 

eficazmente no desenvolvimento do projecto.  



 

• Competências de trabalho em equipa: à medida que os estudantes trabalham em grupo 

e precisam de funcionar bem nestes ambientes para realizar tarefas rápida e 

eficazmente. 

• Capacidade de adaptação e flexibilidade: como os estudantes trabalham com 

estudantes de outras licenciaturas, têm de abraçar e rolar com a mudança de outros 

pontos de vista e diferentes metodologias de trabalho.  

• Capacidade de resolução de problemas: como os estudantes têm de dar uma solução 

ao projecto de criação de um jogo de vídeo a partir do zero. Encontrarão muitos 

pequenos problemas no desenvolvimento utilizando o pensamento analítico e criativo 

para encontrar soluções. 

• Competências criativas: como os estudantes precisam de vir com uma ideia de um jogo 

de vídeo apenas a partir da leitura de alguns capítulos de um livro.  

• Competências interpessoais: como os estudantes precisam de as utilizar quase 

constantemente para interagir e comunicar com outros membros dos grupos 

• Competências de Gestão do Tempo: como o estudante precisa de vir com uma solução, 

uma versão beta de um jogo de vídeo, em apenas um semestre, demonstrando a sua 

capacidade de trabalhar de forma eficiente e produtiva, utilizando o seu tempo 

sabiamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados 

O resultado é um curso diferente em que os estudantes são capazes de trabalhar num grupo 

realmente multidisciplinar, com estudantes de outros graus e faculdades, e resolver um 

problema complexo como a criação de um jogo de vídeo a partir do zero. O curso é planeado de 

modo a imitar um cenário real de trabalho de uma empresa de desenvolvimento de videojogos. 

Os alunos estão realmente satisfeitos com a experiência e orgulhosos do seu trabalho final. 

Melhoram várias competências transversais não tão claramente presentes noutros cursos e 

todos recomendam a experiência a outros estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação e acreditação de competências transversais na 

Universitat Politècnica de València  

Introdução 

A avaliação e acreditação de competências transversais para estudantes de licenciatura e 

mestrado na universidade não é uma tarefa fácil. Enquanto as competências específicas são 

normalmente atribuídas a um assunto onde as competências são adquiridas e avaliadas de 



 

acordo com o programa de estudos, as competências transversais são normalmente atribuídas 

a vários assuntos e não passam por uma avaliação sistemática. 

A Universitat Politècnica de València (UPV) desenvolveu um projecto específico [1] para obter 

uma avaliação sistemática das competências transversais, de modo a poder garantir que os seus 

alunos tenham estas competências. Eles esperam que isto seja uma vantagem para os seus 

estudantes em comparação com os estudantes de outras universidades, uma vez que 

explicitarão a competência dos seus estudantes em competências transversais. 

Identificámos esse projecto como uma boa prática que pode ser um modelo para outras 

universidades, porque é um projecto completo que considera todos os diferentes aspectos 

relacionados com a avaliação e acreditação de competências transversais.  

Neste documento, resumimos os aspectos desse projecto que consideramos mais interessantes 

e relevantes, e que pensamos que devem ser considerados noutros projectos semelhantes que 

possam ser desenvolvidos noutras universidades. 

Identificação e definição de competências transversais. 

Começaram por identificar e definir doze competências transversais que são comuns a todos os 

diplomas universitários e mestrados. Esta foi uma tentativa de incluir todos os aspectos 

considerados pelas agências como ABET, EUR_ACE e outros regulamentos espanhóis e deve 

facilitar encontrar uma correspondência entre as doze competências consideradas e as 

consideradas por outras agências. 

Acrescentam uma habilidade suave extra específica para cada grau.   

Incorporar a habilidade suave no diploma ou no programa de mestrado. 

Uma vez identificadas e definidas as competências transversais, estas foram incorporadas no 

plano de formação dos estudantes, utilizando diferentes estratégias: 

 

• Utilizando o programa de estudos. Para o conseguir, primeiro tiveram de incluir as 

competências transversais no plano oficial da licenciatura ou estudos de mestrado que 

são submetidos ao processo de auditoria oficial. Depois tiveram de atribuir as 

competências às diferentes disciplinas do programa de estudos. Neste processo, 

algumas disciplinas são concebidas como "pontos de controlo" onde serão avaliados os 

avanços dos estudantes na aquisição das competências transversais. Todas as 

competências transversais devem ter um ponto de controlo. O guia de estudo de cada 

matéria deve descrever os aspectos das competências transversais e as 

correspondentes actividades de formação e mecanismos de avaliação. Finalmente, é 



 

verificado o processo de incorporação destas competências no programa de estudos de 

graduação. 

• Utilizando a Tese de Mestrado. Este é considerado um cenário privilegiado para adquirir 

diferentes competências transversais, uma vez que o estudante terá de utilizar várias 

destas competências para completar o seu trabalho. A informação sobre as 

competências transversais é recolhida utilizando três questionários onde o aluno, o 

comité de avaliação e o supervisor da tese relatam o nível de competência alcançado 

pelo aluno para todas as treze competências transversais consideradas.  

• Por outras actividades extracurriculares. Qualquer outra actividade relacionada com a 

formação de competências transversais será considerada, desde que as provas 

permitam à universidade avaliar e acreditar o nível de competência. 

Avaliação e acreditação. 

A acreditação de competências transversais baseia-se em informação de múltiplas fontes para 

avaliar se o estudante atingiu o nível esperado e a capacidade mínima para gerir estes recursos. 

A avaliação é feita utilizando as provas dos pontos de controlo, dos questionários de teses de 

mestrado e quaisquer outras provas das actividades extracurriculares. 

 

• Pontos de controlo: Para cada uma das competências, foram definidos até três níveis de 

aptidão. Os resultados esperados são definidos e foram identificados indicadores ou 

provas que podem provar a competência do aluno, para cada nível.  O estudante deve 

ter pelo menos duas avaliações para cada nível de competência dos pontos de controlo. 

Estas avaliações podem ser A (excelente), B (nível objectivo alcançado), C (parcialmente 

alcançado) e D (não alcançado), de acordo com a rubrica correspondente. 

• Tese de Mestrado: Do comité de avaliação e dos questionários do supervisor.   

• Actividades extracurriculares: Qualquer prova validada pela universidade. 

 

A avaliação do aluno será registada como um anexo ao registo do aluno e como uma carteira 

das actividades de competências de trabalho do aluno. 

Os resultados. 

Após a implementação do projecto durante dois anos académicos, 2015/16 e 2016/17, uma 

primeira avaliação [2] do projecto mostrou alguns pontos fortes e fracos. Os resultados são 



 

promissores, no entanto, a implementação deste projecto exigirá um processo contínuo de 

avaliação e correcção durante mais alguns anos. 
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