
APTIDÕES INTERPESSOAIS, INTERCULTURAIS, CÍVICAS E SOCIAIS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CAPACIDADE DE IDENTIFICAR OS SEUS PRÓPRIOS ERROS

GESTÃO DO TEMPO

ATENÇÃO AOS DETALHES E AUTONOMIA NA ORGANIZAÇÃO DAS
TAREFAS 

CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, ADAPTABILIDADE E AUTONOMIA

É a capacidade de prosseguir e perseverar na aprendizagem, de organizar a própria
aprendizagem através de uma gestão eficaz do tempo e da informação, tanto
individualmente como em grupo. Esta capacidade inclui a consciência dos processos
e necessidades de auto-aprendizagem, a identificação das oportunidades disponíveis
e a capacidade de ultrapassar obstáculos para aprender com sucesso. Envolve a
aquisição, produção e assimilação de novos conhecimentos e competências, bem
como a utilização de orientação

Esta categoria inclui competências pessoais, interpessoais e interculturais. Todos os
tipos de interações são importantes para dar ao indivíduo a possibilidade de participar
na vida social, no campo do trabalho e na grande maioria das empresas, oferecendo a
possibilidade de resolver conflitos, se necessário. As competências cívicas permitem ao
indivíduo participar ativamente na vida civil, com base no conhecimento de conceitos
e estruturas sociais e políticas, e no compromisso de participação democrática e ativa.

Esta habilidade refere-se ao pensamento orientado para os objetivos e permite-lhe agir
em situações em que não existe uma solução padrão.

Significa ter a coragem de examinar a situação atual, reconhecer as falhas quando
estas se tornam aparentes e fazer o necessário para as corrigir

Regularidade, cuidado meticuloso na realização de uma tarefa, fazendo uso eficiente
do tempo disponível. 

A atenção aos detalhes refere-se à capacidade de dirigir os seus esforços para a
conclusão das tarefas com precisão. O desenvolvimento desta capacidade torna-o
mais eficiente no que faz, aumenta a sua produtividade e minimiza a
probabilidade de erros. A atenção aos detalhes está muitas vezes ligada à
melhoria da qualidade do trabalho. É, portanto, uma habilidade que tem muito a
contribuir para os seus objetivos de trabalho. 

AS COMPETÊNCIAS-CHAVE, DIGITAIS E
TRANSVERSAIS PROCURADAS PELAS

EMPRESAS
 

DEFINIDA PELA RECOMENDAÇÃO 2006/962/CE DO
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

A COMUNICAÇÃO NA LÍNGUA MATERNA 

COMUNICAÇÃO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

COMPETÊNCIAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Representa a capacidade de expressar e interpretar conceitos, pensamentos,
sentimentos, factos e opiniões, tanto na forma oral como escrita (ouvir, falar, ler e
escrever) e de interagir linguisticamente de forma adequada e criativa em todos os
contextos culturais e sociais.

Corresponde geralmente às principais capacidades de comunicação na língua oficial:
esta comunicação baseia-se na capacidade de compreender, expressar e interpretar
conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões, tanto oralmente como por
escrito (ouvir, falar, ler e escrever) em contextos sociais e culturais apropriados (na
educação e formação profissional, no local de trabalho, nos tempos livres e nos
tempos livres), de acordo com os desejos e necessidades do indivíduo. Requer
competências tais como a mediação e a compreensão intercultural. As competências
de nível superior de um indivíduo variam entre 4 dimensões (ouvir, falar, ler, escrever) e
entre várias línguas, dependendo do meio social e cultural de onde provém, do
ambiente, das suas necessidades e/ou interesses.

A competência matemática é a capacidade de desenvolver e aplicar o pensamento
matemático com o objetivo de resolver uma série de problemas de situações
quotidianas. Envolve, em vários graus, a capacidade e vontade de utilizar tipos de
pensamento matemático (pensamento lógico e espacial) e formas de apresentação
(fórmulas, modelos, construções, gráficos, gráficos). A competência em ciência refere-
se à capacidade e vontade de utilizar conhecimentos e metodologias com o objetivo
de explicar o mundo natural, identificar questões e tirar conclusões com base em
provas. A competência em tecnologia é considerada como uma implementação
destes conhecimentos e metodologias como uma resposta às necessidades ou desejos
humanos.



COMPETÊNCIAS INFORMÁTICAS E DIGITAIS

EMPREENDEDORISMO E INICIATIVA

EXPRESSÃO CULTURAL

A alfabetização digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias da
Sociedade da Informação (IST) no mundo do trabalho, lazer e comunicação. Estas
competências estão relacionadas com a capacidade de pensar de forma lógica e
crítica, elevada proficiência na gestão da informação e boas capacidades de
comunicação. As competências mais básicas do IST incluem a utilização da
tecnologia multimédia para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar
informações, e participar em redes, comunicando através da Internet.

Estas competências referem-se à capacidade do indivíduo para pôr as ideias em
prática: criatividade, inovação, assumir riscos, bem como a capacidade de planear e
gerir projetos com o objetivo de alcançar os objetivos. Isto ajuda os indivíduos não só
na sua vida quotidiana, mas também no trabalho, tornando-os conscientes do
contexto do seu trabalho, tornando-os capazes de tirar partido das oportunidades.
Representa também a base para competências mais específicas exigidas por aqueles
que estabelecem ou participam em atividades sociais ou comerciais. Esta
competência deve incluir a consciência dos valores éticos e deve promover a boa
governação. 

Representa a apreciação da importância da expressão criativa de ideias, experiências e
emoções, através de vários meios, incluindo a música, interpretação artística,
literatura, artes visuais.

PLANIFICAÇÃO ESTRATÉGICA 

PENSAMENTO CRÍTICO

GESTÃO DO STRESS 

RACIOCÍNIO LÓGICO

ORIENTAÇÃO ESPACIAL

MEMÓRIA
A memória refere-se aos processos que são utilizados para adquirir, armazenar, reter, e
mais tarde recuperar informação. Há três processos principais envolvidos na memória:
codificação, armazenamento e recuperação. Isto permite às pessoas armazenar
informação durante um curto período de tempo e manipular esta informação para
tomar medidas, tais como tarefas completas, resolver problemas, e responder a
perguntas. A memória humana está também envolvida na capacidade de recuperar
informação previamente aprendida, ou experimentada. Esta competência pode ser
extremamente valorizada no local de trabalho, uma vez que ajuda a manter-se
concentrado numa tarefa, bloqueando distrações, e mantendo-o atualizado e
consciente do que se está a passar à sua volta.

É um conjunto de capacidades cognitivas, incluindo análise crítica, pensamento
independente, relativização baseada no contexto e no ambiente, decência e
distanciamento. 

É a capacidade de um indivíduo para pensar de forma disciplinada ou basear o seu
pensamento em factos e provas. A capacidade de pensamento lógico significa
incorporar a lógica no processo de pensar sempre que se analisa um problema para
se chegar a uma solução. Requerem e envolvem uma análise progressiva, por
exemplo, ponderando todas as opções disponíveis, utilizando factos e números, e
tomando decisões importantes com base nos prós e contras. Este tipo de
processamento de informação pode ser benéfico e saudável em qualquer ambiente
de trabalho, uma vez que ajuda na tomada de decisões, bem como na criatividade.

É a capacidade de compreender e interagir com o ambiente que o rodeia. Isto
permite que as pessoas se desloquem sem esbarrar em obstáculos e alcançar e
interagir adequadamente com os objetos. Esta competência pode ser importante em
contextos sociais, uma vez que afeta funções sociais como a manutenção do espaço
pessoal. E é também necessária na leitura e na escrita, que são capacidades cruciais
para a troca de informações no local de trabalho.

É a capacidade de aplicar um planeamento estratégico eficaz que proporciona foco e
permite melhores decisões. Isto é conseguido através da definição de pequenos
objetivos realistas baseados na gestão do tempo, prioritização e análise do
desempenho atual. Esta competência inclui a capacidade de ajudar a estabelecer
objetivos, decidir que ações precisam de ser tomadas, e ajudar a alcançar esses
objetivos.

Representa a capacidade de trocar ideias eficazmente com outros, incluindo a escuta
atenta, a fala, e a leitura.

CAPACIDADES DE COMUNICAÇÃO

Esta competência é definida como a capacidade de lidar com o stress e desenvolver
respostas saudáveis ao que causa a situação stressante. Estabelecer limites,
desenvolver expectativas honestas, ou aprender a agir em situações de conflito
interpessoal, são alguns pontos-chave para lidar com o stress. A falta de capacidade
de lidar com o stress pode levar a dificuldades de saúde mental e física relacionadas
com a ansiedade. Por outro lado, boas e desenvolvidas capacidades de lidar com o
stress permitirão ao trabalhador enfrentar qualquer obstáculo, o que é muito
apreciado no local de trabalho.


