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 Caro leitor, 

 

A produção intelectual 1 - Kit de métodos para desenvolver & aperfeiçoar as 

Competências Sócio Emocionais dos Profissionais de Orientação e Aconselhamento 

de Carreira - está agora concluída, com base numa pesquisa documental e num 

Compêndio de Métodos sobre Competências Sócio Emocionais. 

 

Preparado sob a coordenação de Peter Weber e Rebeca García, este documento 

é um relatório sobre os métodos existentes para desenvolver/valorizar/melhorar as 

competências sócio emocionais, fornecendo elementos substanciais para 

estabelecer uma base teórica e métodos de formação adequados para o 

desenvolvimento de competências sócio emocionais.  

 

As conclusões deste documento serão a base para a elaboração das produções 

intelectuais 2 e 3 do projeto - isto é, o IO2 e o IO3. 

O aspeto inovador reside na ideia de se concentrar na inteligência social e 

emocional como competências-chave para o profissional que presta serviços de 

aconselhamento e orientação profissional a diferentes grupos-alvo.  

 

Esta investigação documental não se concentra apenas a nível internacional, mas 

entra na linha da frente na investigação desenvolvida no país de cada parceiro do 

projeto STREGNTh.  
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Embora a parceria tenha já um forte ponto de vista teórico, a recolha e registo de 

métodos e ferramentas de qualidade que têm sido utilizados até agora para 

melhorar as competências sociais nos países parceiros, está ainda por realizar.  

Por conseguinte, a análise da literatura internacional fornece uma visão geral da 

área, oferecendo a oportunidade de produzir mais informações sobre a forma de 

melhorar estas competências. 

 

 

Esta produção intelectual proporcionará também outras oportunidades para 

divulgar os resultados noutros países e contribuir para um maior aperfeiçoamento 

dessas competências no campo do aconselhamento e orientação profissional e 

outros campos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto STRENGTh é um projeto de dois anos que foi lançado em junho de 2019 e é financiado pelo programa 
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