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Introdução e contexto

Nunca foi tão importante construir um conjunto de competências essenciais para o 
sucesso na vida das nossas crianças e jovens: a capacidade de resolver problemas de 
forma criativa, de autogerir, de comunicar eficazmente, e de trabalhar bem com os outros. 

Estas são competências que são necessárias para fazer quase tudo bem. A necessidade 
destas competências é clara, mas ainda existe uma lacuna - demasiadas crianças e 
jovens não constroem estas competências ao nível de que necessitam, perdendo assim 
oportunidades de prosperar noutras partes das suas vidas. 

Esta é, muitas vezes, uma área em que a terminologia se confunde e é confundida. O 
trabalho de todas as escolas, faculdades e organizações da Skills Builder Partnership é: 
refinar uma abordagem consistente e universal a estas competências essenciais. 

Definimos as competências essenciais como: Ouvir, Falar, Resolução de Problemas, 
Criatividade, Manter-se Positivo, Ser Ambicioso, Liderança e Trabalho de Equipa

Este Quadro Universal é fruto do Quadro de Competências original, lançado em 2017, que 
já provou o seu valor com crianças e jovens, utilizado em mais de 750 organizações no 
último ano. Através de um processo de 9 meses de aperfeiçoamento e testes, foi alargado 
e melhorado para ser verdadeiramente universal - ajudando a juntar a forma como estas 
competências são construídas na escola ou faculdade à forma como são recrutadas e 
depois apoiadas pelos empregadores. 

Para os educadores, o Quadro pode ser utilizado para apoiar crianças e jovens:

• Compreender as suas competências existentes: Refletindo sobre onde se encontram 
atualmente as suas competências essenciais, e sendo capazes de identificar quaisquer 
lacunas que possam ter 

• Ver como está o progresso: Ser capaz de ver quais são os próximos passos para 
melhorar ainda mais as suas competências essenciais

• Unir os pontos: Utilização de uma linguagem consistente e compreensão das competências 
essenciais para compreender como são utilizadas e praticadas em muitos cenários diferentes

• Conquistar o sucesso: Ver o progresso e ser capaz de articular melhor as suas competências 

Estes materiais estão protegidos por uma Licença Pública Internacional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. O próprio Quadro (páginas 7-14) está protegido por uma 
Licença Pública Internacional Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 separada.

O Quadro Universal do Skills Builder
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Introdução e contexto

O Quadro Universal está disponível gratuitamente para todos os educadores, e pode 
encontrar uma abordagem completa  à construção destas competências através do Skills 
Builder Hub, incluindo ferramentas de avaliação e um conjunto completo de materiais de 
ensino e formação. Esperamos que considere juntar-se à Skills Builder Partnership, para 
trabalhar e aprender com outras escolas e faculdades, bem como com empregadores e 
outras organizações de construção de competências. Estamos a trabalhar em conjunto 
para assegurar que um dia todos desenvolvam as competências essenciais ao sucesso. 

Para saber mais, basta entrar em contacto.

Tom Ravenscroft
CEO, The Skills Builder Partnership

O desenvolvimento deste Quadro Universal foi possibilitado pela Taskforce de Competências Essenciais: CIPD, CBI, Fundação Gatsby, 
Fundação EY, Careers & Enterprise Company, Business in the Community, e a Skills Builder Partnership

Trabalhar em conjunto

Estamos a construir uma coligação global de educadores, empregadores e organizações 
de desenvolvimento de competências, todos utilizando uma abordagem partilhada. Como 
estas competências são amplamente transferíveis, as nossas organizações parceiras 
cobrem uma vasta gama de indústrias e resultados diferentes.

Quem está a utilizar a abordagem Skills Builder?
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Os Princípios do Skills Builder

Aprendemos muito ao longo dos anos sobre a melhor forma de construir competências 
essenciais. Sabemos que para ter um impacto real, as competências devem ser desenvolvidas 
com coerência e concentração. Estes princípios são válidos seja qual for o cenário.

1. Vamos ser práticos

Uma concentração consistente nas mesmas competências 
ajuda a assegurar a compreensão partilhada de todos e torna a 
construção destas competências tão tangível quanto possível. 
Utilizar sempre a mesma linguagem faz uma grande diferença.

• Todos sabem em que competências essenciais se 
concentra na sua escola ou faculdade? 

• Todo o pessoal e estudantes usam uma linguagem 
consistente quando se referem às competências? 

• Todo o pessoal recebe formação e apoio sobre estas 
competências?

Coisas a 
considerar:

2. Comece cedo, continue

Dominar estas competências essenciais não é simples e 
leva tempo e esforço contínuo. As competências não têm 
apenas a ver com a empregabilidade, mas com o prosperar 
em todos os aspetos da vida.

• Pensa nestas competências para todos os estudantes 
com quem trabalha?

• Poderia introduzir estas competências mais cedo?
• Existem oportunidades para os estudantes desenvolverem 

mais as competências à medida que crescem?

Coisas a 
considerar:

3. Meça-o

Tire algum tempo para refletir sobre as competências dos 
indivíduos - através da observação ou da autoavaliação. Isto 
dá uma compreensão equilibrada dos pontos fortes e fracos, 
destaca os progressos e mostra os próximos passos.

• Está a utilizar um quadro de competências consistente e 
uma ferramenta de avaliação como o Skills Builder?

• O seu quadro reflete o progresso quantificável ao longo 
do tempo?

• Faz o controlo do progresso regularmente?

Coisas a 
considerar:
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Os Princípios do Skills Builder

4. Concentre-se bem

A construção de aptidões essenciais deve basear-se na 
aprendizagem anterior de um estudante e no seu nível 
de aptidão. Deve dar tempo para se dedicar apenas à 
construção explícita de competências.

• Tem objetivos diferentes para o que os diferentes 
estudantes devem procurar fazer ao construir as suas 
competências?

• Arranjam tempo apenas para se concentrarem 
explicitamente no desenvolvimento de competências?

Coisas a 
considerar:

5. Continue a praticar

Para acelerar o progresso das competências essenciais, 
estas devem ser utilizadas e reforçadas o mais frequentemente 
possível - incluindo as oportunidades de reflexão.

• Existem oportunidades regulares para os estudantes 
utilizarem as suas competências essenciais?

• Quando o fazem, estas oportunidades são-lhes 
claramente destacadas?

• Existe uma oportunidade regular de refletir ativamente 
sobre as competências e como estas foram 
desenvolvidas?

Coisas a 
considerar:

6. Torne-as reais

Assegurar que os estudantes veem a relevância destas 
competências, ligando-as ao mundo real e trazendo 
problemas e desafios da vida real nos quais trabalhar.

• As competências estão enquadradas em termos da sua 
utilidade para a educação, para o emprego e para a vida 
em geral?

• Existem oportunidades para os estudantes utilizarem as 
suas competências em diferentes contextos?

• Utiliza ligações a empregadores para apoiar a 
construção destas competências?

Coisas a 
considerar:
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O Quadro Universal

O nosso ponto de partida são oito competências essenciais. Conhecidas por muitos 
nomes diferentes, estas oito competências percorrem os quatro domínios que surgem 
repetidamente como o núcleo, competências transferíveis para o emprego.

Em pares, cobrem comunicação, resolução criativa de problemas, autogestão, e capacidades 
de colaboração. Estas oito aptidões estão descritas no Quadro Universal do Skills Builder.

O Quadro decompõe cada uma das oito competências essenciais em passos tangíveis 
que, por sua vez, podem ser desenvolvidos. Podemos utilizá-lo para clarificar o que é 
o sucesso em cada competência e para traçar a trajetória de crescimento. O Quadro 
encontra-se na sua totalidade no capítulo 7.

O Quadro é o culminar de quatro anos de aprendizagem e baseia-se na experiência de 
mais de 120 organizações e indivíduos líderes em todo o setor. Tem sido utilizado em mais 
de 750 escolas e colégios. Foi também revisto duas vezes de forma independente. 

Os antecedentes para o desenvolvimento desta versão do Quadro podem ser encontrados 
em skillbuilder.org/universal.
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Definição de competência

A progressão temática no desenvolvimento de competências

Os alunos começarão em fases diferentes, por isso é essencial identificar o 
primeiro passo

A declaração ajuda o indivíduo a compreender as suas próprias competências

O Quadro Universal
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Esta competência tem tudo 
a ver com a capacidade 
de receber eficazmente 
informação - quer venha de 
um colega, de um professor, 
de um líder, ou de alguém 
completamente diferente.

Inicialmente, os passos de 
competência concentram-
se em ser capazes de ouvir 
eficazmente os outros - 
incluindo recordar instruções 
curtas, compreender porque 
é que os outros estão 
a comunicar e a gravar 
informações importantes.

Os indivíduos concentram-
se então na forma como 
demonstram que estão a 
ouvir eficazmente, pensando 
na linguagem corporal, 
questionando, sintetizando  
e reformulando.

Além disso, o foco está 
em estar consciente de 
como podem estar a ser 
influenciados por um 
orador, através do tom e da 
linguagem.

Os passos finais são sobre 
escuta crítica - comparar 
perspetivas, identificar 
preconceitos, avaliar ideias  
e ser objetivo.

Ouvir
A receção, retenção 
e processamento de 
informação ou ideias.

O Quadro Universal do 
Skills Builder - Educação

O Quadro está protegido por uma Licença 
Pública Internacional Creative Commons 
Attribution-NoDerivatives 4.0.

COMEÇAR
Ouvir os outros

INTERMÉDIO
Demonstração de influência

AVANÇADO
Reconhecer a influência

MESTRIA
Ouvir criticamente

Passo 0 Ouço os outros sem interromper

Passo 1 Ouço os outros e lembro-me de breves instruções

Passo 2 Ouço os outros e posso fazer perguntas se não compreender

Passo 3
Ouço os outros e consigo dizer a outra pessoa do que  
se tratava

Passo 4
Ouço os outros e posso dizer porque é que eles estão a 
comunicar comigo

Passo 5
Ouço os outros e registo informações importantes 
enquanto o faço

Passo 6
Mostro que estou a ouvir através da forma como uso 
contacto visual e linguagem corporal

Passo 7
Mostro que estou a ouvir, utilizando perguntas abertas 
para aprofundar a minha compreensão

Passo 8
Mostro que estou a ouvir, resumindo ou reformulando o 
que ouvi

Passo 9
Estou consciente de como um orador me está a influenciar 
através do seu tom

Passo 10
Estou consciente de como um orador me está a influenciar 
através da sua linguagem

Passo 11 Escuto de forma crítica e comparo diferentes perspetivas

Passo 12
Ouço de forma crítica e penso de onde vêm as diferenças 
de perspetivas

Passo 13
Ouço criticamente e identifico potenciais preconceitos em 
diferentes perspetivas

Passo 14
Escuto criticamente e coloco questões para avaliar 
diferentes perspetivas

Passo 15
Escuto criticamente e olho para além da forma como 
os oradores falam ou agem para avaliar objetivamente 
diferentes perspetivas



Passo 0 Ouço os outros sem interromper

Passo 1 Ouço os outros e lembro-me de breves instruções

Passo 2 Ouço os outros e posso fazer perguntas se não compreender

Passo 3
Ouço os outros e consigo dizer a outra pessoa do que  
se tratava

Passo 4
Ouço os outros e posso dizer porque é que eles estão a 
comunicar comigo

Passo 5
Ouço os outros e registo informações importantes 
enquanto o faço

Passo 6
Mostro que estou a ouvir através da forma como uso 
contacto visual e linguagem corporal

Passo 7
Mostro que estou a ouvir, utilizando perguntas abertas 
para aprofundar a minha compreensão

Passo 9
Estou consciente de como um orador me está a influenciar 
através do seu tom

Passo 10
Estou consciente de como um orador me está a influenciar 
através da sua linguagem

Passo 14
Escuto criticamente e coloco questões para avaliar 
diferentes perspetivas
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Esta competência tem 
tudo a ver com comunicar 
eficazmente com os 
outros, tendo em conta se 
estão a falar com pares, 
professores, líderes, ou 
outros em diferentes 
contextos. Inicialmente, esta 
competência concentra-se em 
ser capaz de falar com clareza 
- primeiro com indivíduos 
conhecidos e pequenos 
grupos e depois  
com aqueles que ainda não  
são conhecidos.

A fase seguinte consiste 
em ser um orador eficaz, 
fazendo referências de forma 
lógica, pensando no que os 
ouvintes já sabem e utilizando 
linguagem, tom e gestos 
apropriados. Além disso, os 
indivíduos concentram-se 
em falar de forma cativante 
através da utilização de factos 
e exemplos, ajudas visuais, e 
a sua expressão e gestos.

Para além dessa fase, os 
oradores serão adaptáveis à 
resposta dos seus ouvintes e 
estarão prontos para diferentes 
cenários. 

Os passos finais centram-se 
em falar com influência - 
utilizando estrutura, exemplos, 
factos e visão para persuadir 
os ouvintes.

Oralidade
A transmissão oral de 
informações ou ideias.

O Quadro Universal do 
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COMEÇAR
Falar com cuidado e eficácia

Passo 0 Falo de forma clara com alguém que conheço

Passo 1
Falo de forma clara com pequenos grupos de pessoas  
que conheço

Passo 2 
Falo de forma clara com indivíduos e pequenos grupos que 
não conheço

Passo 3
Falo de forma eficaz, fazendo referências numa  
ordem lógica

Passo 4
Falo eficazmente pensando no que os meus ouvintes  
já sabem

Passo 5 Falo eficazmente utilizando uma linguagem apropriada

Passo 6
Falo eficazmente usando o tom, expressão e  
gestos apropriados

INTERMÉDIO
Falar de forma cativante

Passo 7
Falo de forma cativante, utilizando factos e exemplos para 
apoiar as minhas ideias

Passo 8
Falo de forma cativante, utilizando factos e exemplos para 
apoiar as minhas ideias

Passo 9
Falo de forma cativante, usando o tom, a expressão e 
gestos para cativar os ouvintes

AVANÇADO
Falar de forma adaptativa

Passo 10
Falo de forma adaptativa, mudando a minha língua, tom e 
expressão em função da resposta dos ouvintes

Passo 11
Falo de forma adaptativa, planeando diferentes respostas 
possíveis dos ouvintes

Passo 12
Falo de forma adaptativa alterando o meu conteúdo em 
função da resposta dos ouvintes

MESTRIA
Falar de forma influente

Passo 13
Falo de forma influente, alterando a estrutura das minhas 
ideias para melhor persuadir os ouvintes

Passo 14
Falo de forma influente mudando os exemplos e factos que 
utilizo para melhor persuadir os ouvintes

Passo 15
Falo com influência, articulando uma visão convincente 
que persuade os ouvintes
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Esta competência centra-se na 
forma de resolver problemas, 
reconhecendo que, embora 
parte da Resolução de 
Problemas seja o conhecimento 
técnico e a experiência, 
existem também ferramentas 
transferíveis que os indivíduos 
podem desenvolver  
e utilizar. 

Os primeiros passos 
concentram-se na capacidade 
de seguir instruções para 
completar tarefas, procurando 
ajuda e informação extra se 
necessário. A fase seguinte 
centra-se em ser capaz de 
explorar problemas através da 
criação e avaliação de diferentes 
potenciais soluções. Isto inclui 
problemas mais complexos, sem 
uma solução técnica simples.

Para além disto, o foco é 
explorar soluções complexas - 
pensar sobre causas e efeitos, 
gerar opções e avaliar essas 
opções. Isto estende-se à 
análise usando raciocínio lógico 
e hipóteses.

Finalmente, os indivíduos 
implementam planos 
estratégicos para resolver 
problemas complexos, avaliam 
o seu sucesso, e atraem a 
aprendizagem para o futuro.

Resolução de 
problemas
A capacidade de 
encontrar uma solução 
para uma situação ou 
desafio.

O Quadro Universal do 
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COMEÇAR
Concluir tarefas

INTERMÉDIO
Explorar problemas

AVANÇADO
Analisar problemas e soluções complexas

MESTRIA
Implementar planos estratégicos

Passo 0 Completo as tarefas seguindo instruções

Passo 1 Completo tarefas encontrando alguém para ajudar se precisar

Passo 2 
Completo tarefas explicando os problemas a alguém para 
me aconselhar se precisar

Passo 3 Completo tarefas encontrando informação de que preciso

Passo 4 Exploro problemas criando diferentes soluções possíveis

Passo 5
Exploro os problemas pensando nos prós e contras de 
possíveis soluções

Passo 6
Exploro problemas complexos identificando quando não 
existem soluções técnicas simples

Passo 7
Exploro problemas complexos, construindo a minha 
compreensão através da investigação

Passo 8 Exploro problemas complexos analisando as causas e efeitos

Passo 9
Crio soluções para problemas complexos gerando uma 
gama de opções

Passo 10
Crio soluções para problemas complexos, avaliando os 
efeitos positivos e negativos de uma série de opções

Passo 11 Analiso problemas complexos usando o raciocínio lógico

Passo 12
Analiso problemas complexos através da criação e teste 
de hipóteses

Passo 13
Implemento planos estratégicos para resolver  
problemas complexos

Passo 14
Implemento planos estratégicos para resolver problemas 
complexos e avaliar o seu sucesso

Passo 15
Implemento planos estratégicos para resolver problemas 
complexos e aprendo a afinar esses planos ao longo do tempo



Passo 0 Completo as tarefas seguindo instruções

Passo 1 Completo tarefas encontrando alguém para ajudar se precisar

Passo 2 
Completo tarefas explicando os problemas a alguém para 
me aconselhar se precisar

Passo 3 Completo tarefas encontrando informação de que preciso

Passo 4 Exploro problemas criando diferentes soluções possíveis

Passo 5
Exploro os problemas pensando nos prós e contras de 
possíveis soluções

Passo 6
Exploro problemas complexos identificando quando não 
existem soluções técnicas simples

Passo 7
Exploro problemas complexos, construindo a minha 
compreensão através da investigação

Passo 9
Crio soluções para problemas complexos gerando uma 
gama de opções

Passo 10
Crio soluções para problemas complexos, avaliando os 
efeitos positivos e negativos de uma série de opções

Passo 14
Implemento planos estratégicos para resolver problemas 
complexos e avaliar o seu sucesso
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A criatividade é o complemento 
da Resolução de Problemas, 
e trata-se de gerar inovações 
ou ideias que podem depois 
ser aperfeiçoadas através 
do processo de resolução de 
problemas.

Os primeiros passos 
concentram-se na confiança 
do indivíduo em imaginar 
situações diferentes e em 
partilhar as suas ideias.

O foco está então na geração 
de ideias - utilizando um resumo 
claro, melhorando algo que já 
existe e combinando conceitos. 
Os indivíduos aplicam então 
a criatividade no contexto do 
seu trabalho e da sua vida 
em geral. Podem construir 
isto para desenvolver ideias 
usando ferramentas como o 
mapeamento da mente, colocar 
perguntas, e considerando 
diferentes perspetivas.

Os passos mais avançados 
concentram-se na construção 
de inovações eficazes em 
ambientes de grupo e na 
procura de experiências 
e estímulos variados. 
Finalmente, os indivíduos 
apoiam outros a inovar, através 
da partilha de ferramentas, 
identificando as ferramentas 
certas para a situação e 
através do coaching.

Criatividade

O uso da imaginação e a 
geração de novas ideias.
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COMEÇAR
Imaginar e gerar ideias

Passo 0 Imagino situações diferentes

Passo 1 Imagino situações diferentes e posso dizer o que imagino

Passo 2 
Imagino situações diferentes e posso dar-lhes vida de 
formas diferentes

Passo 3 Gero ideias quando me é dado um resumo claro

Passo 4 Gero ideias para melhorar algo 

Passo 5 Gero ideias através da combinação de diferentes conceitos

Passo 6 Utilizo a criatividade no contexto do trabalho

INTERMÉDIO
Usar a criatividade e desenvolver ideias

Passo 7 Utilizo a criatividade num contexto de vida mais alargado

Passo 8 Desenvolvo ideias utilizando o mapeamento da mente

Passo 9 Desenvolvo ideias fazendo-me perguntas

AVANÇADO
Inovar eficazmente

Passo 10 Desenvolvo ideias considerando diferentes perspetivas

Passo 11 Inovo eficazmente quando trabalho em grupo

Passo 12
Inovo eficazmente, procurando experiências e estímulos 
variados

MESTRIA
Apoiar os outros a inovar

Passo 13 Apoio outros a inovar, partilhando uma gama de ferramentas

Passo 14
Apoio outros a inovar, avaliando as ferramentas criativas 
certas para diferentes situações

Passo 15
Apoio os outros a inovar, treinando-os para serem  
mais criativos



Passo 0 Consigo dizer quando me sinto positivo ou negativo

Passo 1
Consigo dizer quando os outros se sentem positivos  
ou negativos

Passo 2 Continuo a tentar quando algo corre mal

Passo 3 Continuo a tentar e fico calmo quando algo corre mal

Passo 4
Continuo a tentar quando algo corre mal, e penso no  
que aconteceu

Passo 5
Continuo a tentar quando algo corre mal e ajudo a animar 
os outros

Passo 6
Continuo a tentar quando algo corre mal e encorajo os 
outros a continuarem a tentar também

Passo 7 Procuro oportunidades em situações difíceis

Passo 8
Procuro oportunidades em situações difíceis, e partilho-as 
com outros

Passo 9
Procuro oportunidades em situações difíceis, e adapto 
planos para utilizar essas oportunidades

Passo 10
Procuro oportunidades em situações difíceis, e crio novos 
planos para utilizar essas oportunidades

Passo 11 Identifico riscos e ganhos em oportunidades

Passo 12
Identifico riscos e ganhos em oportunidades, e faço planos 
para os gerir

Passo 13
Apoio os outros a permanecerem positivos, gerindo as 
minhas próprias respostas

Passo 14
Apoio os outros a permanecerem positivos, ajudando os 
outros a verem oportunidades

Passo 15
Apoio outros a permanecerem positivos, ajudando outros a 
verem oportunidades e criando planos para as concretizar11  /  

Esta competência tem tudo 
a ver com os indivíduos 
estarem equipados para 
gerir eficazmente as suas 
emoções e serem capazes de 
se manterem motivados, e, 
em última análise, de motivar 
os outros, mesmo quando 
enfrentam contratempos.

Os primeiros passos 
concentram-se na identificação 
das emoções - particularmente 
sentir-se positivo ou negativo. 
Construir isso é a capacidade 
de continuar a tentar - e depois 
manter a calma, pensar no que 
correu mal, e tentar animar e 
encorajar os outros.

O foco passa então para 
a identificação de novas 
oportunidades em situações 
difíceis, partilhando-as, e 
adaptando ou criando planos 
em conformidade. Em etapas 
mais avançadas, os indivíduos 
identificam e gerem os riscos e 
os ganhos em oportunidades.

Finalmente, os indivíduos 
apoiam os outros a permanecer 
positivos, gerindo a sua própria 
resposta, ajudando os outros 
a ver oportunidades e criando 
planos para as alcançar.

Permanecer 
Positivo
A capacidade de usar 
táticas e estratégias para 
ultrapassar os contratempos 
e alcançar objetivos.
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INTERMÉDIO
Encontrar oportunidades

AVANÇADO
Gestão de riscos e recompensas

MESTRIA
Apoiar os outros a permanecerem positivos

COMEÇAR
Continuar a tentar



Passo 0 Consigo dizer quando me sinto positivo ou negativo

Passo 1
Consigo dizer quando os outros se sentem positivos  
ou negativos

Passo 2 Continuo a tentar quando algo corre mal

Passo 3 Continuo a tentar e fico calmo quando algo corre mal

Passo 4
Continuo a tentar quando algo corre mal, e penso no  
que aconteceu

Passo 5
Continuo a tentar quando algo corre mal e ajudo a animar 
os outros

Passo 6
Continuo a tentar quando algo corre mal e encorajo os 
outros a continuarem a tentar também

Passo 7 Procuro oportunidades em situações difíceis

Passo 9
Procuro oportunidades em situações difíceis, e adapto 
planos para utilizar essas oportunidades

Passo 10
Procuro oportunidades em situações difíceis, e crio novos 
planos para utilizar essas oportunidades

Passo 14
Apoio os outros a permanecerem positivos, ajudando os 
outros a verem oportunidades

Passo 0 Sei quando estou a achar algo demasiado difícil

Passo 1 Sei o que me parece fazer alguma coisa bem

Passo 2 Trabalho com cuidado e atenção aos detalhes

Passo 3 Trabalho com orgulho quando estou a ser bem-sucedido

Passo 4 Trabalho com uma abordagem positiva aos novos desafios

Passo 5 Estabeleço objetivos para mim próprio

Passo 6
Estabeleço objetivos informados por uma compreensão do 
que é necessário

Passo 7
Estabeleço objetivos, ordenando e hierarquizando tarefas 
para os alcançar

Passo 8
Estabeleço objetivos e asseguro os recursos certos para 
os atingir

Passo 9
Estabeleço objetivos e planeio envolver outros da melhor 
maneira

Passo 10
Crio planos que são informados pelo meu conjunto de 
competências e o dos outros

Passo 11
Crio planos que incluem objetivos claros para tornar o 
progresso tangível

Passo 12
Crio planos que são informados por opiniões externas, 
incluindo críticas construtivas

Passo 13
Desenvolvo estratégias a longo prazo tendo em conta os 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças

Passo 14
Desenvolvo estratégias a longo prazo que utilizam marcos 
regulares para manter tudo no bom caminho

Passo 15
Desenvolvo estratégias a longo prazo que incluem loops 
de feedback para apoiar a flexibilidade e adaptabilidade12  /  

Esta competência consiste 
em ser capaz de planear 
eficazmente - tanto para atingir 
objetivos organizacionais, 
como para estabelecer as 
suas próprias metas de 
desenvolvimento pessoal. 
Inicialmente, trata-se de saber 
quando algo é demasiado difícil, 
e de ter uma noção do que é 
fazer algo bem para  
um indivíduo.

O foco é então trabalhar com 
cuidado e atenção, ter orgulho no 
sucesso e ter uma abordagem 
positiva aos novos desafios. 
Com base nisto, os indivíduos 
estabelecem objetivos para 
si próprios, informados por 
uma compreensão do que é 
necessário, e depois ordenam 
e priorizam tarefas, asseguram 
recursos e envolvem terceiros de 
forma eficaz.

Nas etapas superiores, o foco 
está na criação de planos 
informados pelo conjunto de 
competências de um indivíduo, 
com objetivos claros, e com base 
em visões externas. Ao nível 
mais avançado, os indivíduos 
desenvolvem estratégias a longo 
prazo. Estes são informados 
através de uma avaliação de 
fatores internos e externos, 
estruturados através de 
marcos regulares e de loops de 
feedback.

Apontar Alto
A capacidade de 
estabelecer objetivos 
claros e tangíveis e de 
conceber um caminho 
sólido para os atingir.
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COMEÇAR
Trabalhar eficazmente

INTERMÉDIO
Estabelecer objetivos

AVANÇADO
Criar planos

MESTRIA
Desenvolver estratégias a longo prazo



Passo 0 Sei como me sinto em relação a algo

Passo 1
Sei como explicar os meus sentimentos sobre algo à 
minha equipa

Passo 2 Sei como reconhecer os sentimentos dos outros sobre algo

Passo 3 Consigo dividir as tarefas entre outros de uma forma justa

Passo 4
Giro tempo e partilho recursos para apoiar a realização  
de tarefas

Passo 5
Oriento as discussões de grupo para chegar a decisões 
partilhadas

Passo 6
Faço a gestão de desentendimentos para alcançar 
soluções partilhadas

Passo 7 Reconheço os meus pontos fortes e fracos como líder

Passo 8
Reconheço os pontos fortes e fracos dos outros na  
minha equipa

Passo 9
Reconheço os pontos fortes e fracos de outros membros 
da minha equipa, e utilizo este conhecimento para atribuir 
papéis em conformidade

Passo 10 Apoio os outros através de mentoria

Passo 11 Apoio os outros através de coaching

Passo 12 Apoio os outros motivando-os

Passo 13
Reflito sobre o meu próprio estilo de liderança e o seu 
efeito nos outros

Passo 14
Reflito sobre o meu próprio estilo de liderança, e reforço os 
meus pontos fortes e mitigo as minhas fraquezas

Passo 15
Reflito sobre o meu próprio estilo de liderança, e adapto a 
minha abordagem de acordo com a situação13  /  

Esta competência é relevante 
não só para indivíduos em 
posição de liderança, mas 
também para indivíduos 
que trabalham com colegas 
em equipas. Nas fases 
iniciais, o foco é na empatia 
básica - compreender os 
seus próprios sentimentos, 
ser capaz de os partilhar e 
reconhecer os sentimentos 
dos outros. O foco está na 
gestão - divisão de tarefas, 
gestão do tempo e partilha de 
recursos, gestão de discussões 
de grupo e resolução de 
desentendimentos.

Além disso, os indivíduos 
constroem a sua consciência 
dos seus próprios pontos 
fortes e fracos, e dos das suas 
equipas. Isto permite-lhes 
atribuir tarefas de forma eficaz. 
Constroem depois técnicas para 
orientar, treinar e motivar os 
outros. Nas etapas mais altas, 
os indivíduos serão capazes de 
refletir sobre o seu próprio estilo 
de liderança e compreender o 
seu efeito  
nos outros.

Em última análise, devem ser 
capazes de desenvolver os 
seus pontos fortes e mitigar as 
suas fraquezas, e adaptar o 
seu estilo de liderança  
à situação.

Liderança
Apoiar, encorajar e 
desenvolver outros  
para alcançar um  
objetivo comum.
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COMEÇAR
Compreender as emoções

INTERMÉDIO
Gestão de tarefas

AVANÇADO
Gerir e apoiar os outros

MESTRIA
Liderança adaptativa



Passo 0 Sei como me sinto em relação a algo

Passo 1
Sei como explicar os meus sentimentos sobre algo à 
minha equipa

Passo 2 Sei como reconhecer os sentimentos dos outros sobre algo

Passo 3 Consigo dividir as tarefas entre outros de uma forma justa

Passo 4
Giro tempo e partilho recursos para apoiar a realização  
de tarefas

Passo 5
Oriento as discussões de grupo para chegar a decisões 
partilhadas

Passo 6
Faço a gestão de desentendimentos para alcançar 
soluções partilhadas

Passo 7 Reconheço os meus pontos fortes e fracos como líder

Passo 9
Reconheço os pontos fortes e fracos de outros membros 
da minha equipa, e utilizo este conhecimento para atribuir 
papéis em conformidade

Passo 10 Apoio os outros através de mentoria

Passo 11 Apoio os outros através de coaching

Passo 12 Apoio os outros motivando-os

Passo 14
Reflito sobre o meu próprio estilo de liderança, e reforço os 
meus pontos fortes e mitigo as minhas fraquezas

Passo 0 Trabalho com os outros de uma forma positiva

Passo 1
Trabalho bem com os outros, comportando-me 
adequadamente

Passo 2 Trabalho bem com os outros por ser pontual e fiável

Passo 3
Trabalho bem com os outros, assumindo a 
responsabilidade de completar as minhas tarefas

Passo 4 Trabalho bem com os outros apoiando-os se o puder fazer

Passo 5
Trabalho bem com os outros compreendendo e respeitando 
a diversidade das culturas, crenças e origens dos outros

Passo 6 Contribuo para a tomada de decisões de grupo

Passo 7
Contribuo para a tomada de decisões de grupo, 
reconhecendo ao mesmo tempo o valor das ideias dos outros

Passo 8
Contribuo para a tomada de decisões de grupo, 
encorajando os outros a contribuir

Passo 9 Melhoro a equipa, não criando conflitos inúteis

Passo 10 Melhoro a equipa resolvendo conflitos inúteis

Passo 11
Melhoro a equipa, construindo relações para além da 
minha equipa imediata

Passo 12
Influencio a equipa ao refletir sobre o progresso e ao 
sugerir melhorias

Passo 13
Influencio a equipa, avaliando o sucesso e o fracasso e 
partilhando lições

Passo 14
Apoio a equipa, avaliando os pontos fortes e fracos dos 
outros e apoiando-os em conformidade

Passo 15 Apoio a equipa, trazendo conhecimentos e relações externas
14  /  

Esta competência aplica-se ao 
trabalho em equipas formais e 
informais, e também com pares, 
professores ou líderes, e outros. 
Inicialmente, trata-se de indivíduos 
que satisfazem expetativas 
em torno de serem positivos, 
comportarem-se adequadamente, 
serem oportunos e fiáveis e 
assumirem responsabilidades. 
Isto estende-se à compreensão 
e ao respeito da diversidade das 
culturas, crenças e origens dos 
outros.

Os próximos passos concentram-
se em contribuir para uma equipa 
através da tomada de decisões de 
grupo,  reconhecendo o valor das 
ideias dos outros e encorajando 
outros a contribuir também. Além 
disso, os indivíduos melhoram as 
suas equipas através da Gestão 
de conflitos e da construção de 
relações para além da equipa 
imediata. Nos primeiros passos, 
os indivíduos concentram-se na 
forma como influenciam a sua 
equipa, sugerindo melhorias 
e aprendendo lições com os 
contratempos.

Em última análise, os indivíduos 
apoiam a equipa, avaliando os 
pontos fortes e fracos dos outros 
e trazendo conhecimentos e 
relações externas. 

Trabalho 
de equipa
Trabalhar em cooperação 
com outros no sentido 
de alcançar um objetivo 
comum.
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COMEÇAR
Trabalhar bem com os outros

INTERMÉDIO
Contribuir para o grupo

AVANÇADO
Melhorar uma equipa

MESTRIA
Influenciar uma equipa


