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0. INTRODUÇÃO
O documento que se apresenta corresponde ao Relatório de Avaliação Final
do Programa RedEmprega Lisboa, promovido pela Câmara Municipal de
Lisboa (CML), a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA) e a
Fundação Aga Khan Portugal (AKF), no âmbito do 3º protocolo (2019-2020).
As componentes do processo de Avaliação são sintetizadas, organizados e
apresentadas de forma a nos darem uma leitura imediata e de fácil
apreensão. Os focos da avaliação foram explorados com a criação de
perguntas e respostas chave, facilitando a apresentação da informação
recolhida no processo de auscultação com recurso aos diferentes métodos.
Este relatório é complementado por 3 vídeos, produzidos no âmbito do
processo de avaliação do 3º protocolo, nos quais são destacados os
testemunhos dos/as técnicos/as, dos/as beneficiários/as e das entidades
empregadoras.
Assim, o presente relatório de avaliação final tem a seguinte estrutura:
 Ponto 1, apresenta de forma breve a identidade do Programa RedEmprega
Lisboa e o seu alcance geral neste 3º protocolo;
 Ponto 2, explicita o exercício de avaliação: os objetivos estipulados, a
metodologia e o processo de auscultação;
 Ponto 3, enumera, por foco de avaliação, as perguntas e as respostas
chave, a partir da análise e interpretação da informação recolhida com
recurso aos diferentes métodos e juntos dos interlocutores participantes;
 Ponto 4, apresenta a síntese e elementos de reflexão, destacando o
balanço da avaliação por objetivo, onde se incluem os resultados-chave.
Projeta uma reflexão quanto à situação atual de pandemia e as mudanças
abruptas no emprego e na empregabilidade, com as quais o Programa vai
ter de se enquadrar; e
 Ponto 5, enumera as recomendações-chave para o desenvolvimento
futuro do Programa decorrentes do processo de avaliação.

1. IDENTIDADE DO PROGRAMA (2019-2020)
Objetivo Geral


Promotores

Percurso
o
o
o

Alcance Geral 3.º Protocolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
2.1 Foco da Avaliação (2019-2020)
 Articulação com tecido empregador da cidade

•

prospeção e relação com as empresas/ entidades empregadoras e
os processos de inserção profissional dos beneficiários/as e
acompanhamento pós inserção;

 Consolidação do GEA – Gabinete de Emprego Apoiado
•

autonomia dos técnicos/as na aplicação da metodologia de
emprego apoiado e a sua incorporação nas organizações
acompanhadas.

2.2 Objetivos da Avaliação
 Compreender a eficácia e utilidade do trabalho desenvolvido na
articulação com o tecido empregador da cidade;
 Identificar os fatores críticos para a consolidação do trabalho
desenvolvido pelo GEA;
 Destacar os resultados-chave evidenciados no processo de avaliação;
 Produzir recomendações que reforcem a consolidação do Programa num
próximo protocolo (2020-2021).

2.3 Metodologia

 Estudo de avaliação com abordagem multimétodo, conjugação de
métodos quantitativos e qualitativos, para melhor responder aos
objetivos da avaliação.

2.3.1 Processo de Auscultação
 Processo de auscultação com recurso a instrumentos diversos:
Estudos de Caso
o

Beneficiários/as: contemplando a visão do seu percurso dada pelo
técnico/a da organização a quem solicitou apoio, a visão do/a técnico/a
do GEA (formação em contexto), e a visão do empregador e/ou tutor
que o acompanhou na entidade empregadora.

Entrevistas

o

Técnicos/as de organizações acompanhados pelo GEA,

o

Técnicos/as do GEA e INCORPORA

o

Entidades Empregadoras com articulação estabelecida com o Programa
e/ou Redes de Empregabilidade da cidade

Focus Group

Questionários
o

Avaliação do Curso de Formação em Emprego Apoiado e Animação
Territorial realizada pelos formandos;

o

Grelha de Auscultação da consolidação da atuação do GEA junto dos
técnicos/as e organizações acompanhadas, com a visão do técnico/a
acompanhado, e do técnico/a do GEA; e

o

Questionário às direções de organizações acompanhadas pelo GEA.

Outras fontes mobilizadas para o processo de avaliação:
o
o Estudo Custo Benefício do Emprego Apoiado para as Empresas.

Resumo do Processo de Auscultação
FOCUS GROUP A
ENTIDADES
EMPREGADORAS
ENTREVISTAS

•
•
•

5

•
Nº DE PARTICIPANTES

•

ESTUDOS DE
CASO

Nº DE PARTICIPANTES

/as

Nº DE
PARTICIPANTES

3
3

•
•
•
•
•
•
•
•
Nº DE PARTICIPANTES

13

7

QUESTIONÁRIOS
Nº DE RESPOSTAS

16

•

•

•

Nº DE RESPOSTAS

Nº DE RESPOSTAS

11

3. PERGUNTAS E RESPOSTAS CHAVE QUE EMERGEM DO
PROCESSO DE AVALIAÇÃO
3.1 ARTICULAÇÃO COM O TECIDO EMPREGADOR (*)

3.1A) O que as entidades empregadoras procuram na
RedEmprega Lisboa?




3.1B) O que as entidades empregadoras valorizam na
articulação que têm mantido com a RedEmprega Lisboa?








(*) Consequência da pandemia o processo de auscultação às
entidades empregadoras só contou com a participação de 3
entidades empregadoras, em que 1 representa um Grupo
Empresarial com 15 empresas, no entanto face às 40 empresas
com as quais o Programa trabalha, os resultados apresentados

3.1C) Quais os principais fatores que se identificam
para a consolidação da relação da RedEmprega Lisboa
com o tecido empregador?

 Tempo para estabelecimento e consolidação de uma relação de
confiança, de compromisso e de conhecimento adquirido que
posteriormente faz a diferença;
 Transparência dos procedimentos, dos timings de resposta e relação de
proximidade com feedback contínuo;

 Proximidade das metodologias de trabalho, que se ajustam e permitem o
resultado esperado: o “match” com sucesso, fortalecendo a credibilidade,
uma vez que os resultados depois “falam” por si;
 Exaustividade do descritivo do perfil, quer ao nível da entidade que
recruta, quer da função ou posto de trabalho que é oferecido;
 Maior capacidade de trabalho junto das entidades empregadoras para
estarem mais recetivas à inserção de públicos com determinadas
vulnerabilidades; e


Equilíbrio entre o trabalho reativo, de dar resposta a ofertas em aberto, e
o trabalho proativo, de antecipar necessidades das entidades/ áreas
setoriais, o que implica maior capacidade de trabalho a longo termo (das
Redes e das entidades empregadoras).

3.1D) Quais as oportunidades 2020-2021 que se podem
configurar para trabalho conjunto?

 Desenvolvimento de programas específicos de formação em colaboração
entre a RedEmprega Lisboa e algumas empresas, com públicos sem
opções no mercado de trabalho, ou seja, pessoas que dificilmente seriam
chamadas para uma entrevista;
 RedEmprega Lisboa ser um veículo de divulgação de formações
específicas que certas empresas desenvolvem; e
 Desenvolvimento pela empresa de um “pacote” atrativo a oferecer ao
candidato, criando empatia e motivação nos novos trabalhadores,
considerando aspetos diversos a acrescer ao salário, como a gestão de
horário, à mobilidade urbana, política de reconhecimentos, entre outros.

3.2 CONSOLIDAÇÃO DOS GABINETES DE EMPREGO APOIADO

(GEA)

3.2A) O que os/as técnicos/as acompanhados pelo GEA
destacam da formação em contexto que têm usufruído e
as mudanças que já provocou?
 Flexibilidade da metodologia, podendo ser aplicada de acordo com a
situação específica do beneficiário e das suas necessidades, constituindo
uma aprendizagem para os/as técnico/as em formação. (“adaptação a cada
caso em concreto, modelo flexível, adaptar a cada pessoa”);

 Aprendizagem de novas ferramentas de trabalho. (“Destaco como
fundamental para aplicação no dia-a-dia, instrumentos que não tinha”);
 Relação de proximidade e de confiança estabelecida entre os dois
técnicos, com partilha de problemas e identificação de soluções. (“Mais
valia ter um técnico disponível para trabalhar connosco e com os nossos utentes de
forma mais sistematizada. E nos permite esta sistematização e trabalhar esta vertente
holística da pessoa.”);

 Tempo investido, um tempo que pode ser alargado ao tempo necessário
em cada caso, com disponibilidade do/as técnico/as de emprego apoiado
para o acompanhamento personalizado do beneficiário, mas também do
técnico/a da organização. “((…) ajuda a nós técnicos e aos utentes”);
 Sistematização do processo de acompanhamento realizado com o
beneficiário, nas diferentes etapas da metodologia, permite que o
percurso seja construído com autorreflexão, com visão a longo prazo e
não apenas de curto. (“uma sistematização que se faz com o utente que permite

preparar a realidade um pouco mais à frente e não tanto no imediato. Essa construção
não é só a procura de emprego, mas também a forma de se apresentar, construir um
bom currículo, estar preparado, desenvolvimento de competências, desenvolvimento
de instrumentos pela técnica semana após semana.”);

 Mais valia do apoio à inserção profissional dos públicos, principalmente
públicos muito vulneráveis, com a componente da prospeção junto das
empresas; e
 Alteração de procedimentos no atendimento do beneficiário com foco
nas suas capacidades antes de iniciar o processo de inserção profissional.
(“Há uma grande diferença entre os atendimentos que faziam e agora o que se faz.
(…) faz sempre um balanço de competências e fica a ver o que a pessoa sabe, as suas
competências … hoje em dia já tem mais sessões antes de começar a fazer procura de

3.2B) Como se posicionam os/as técnicos/as face à
sua autonomia na aplicação da metodologia de emprego
apoiado no seu trabalho e/ou no seu serviço?

 Compreendem a metodologia, as suas etapas e a formas de adaptação,
alguns já adaptam a outros casos que acompanham fora do GEA, contudo
há dificuldade em assumir total autonomia na implementação, com
algumas situações em que o acompanhamento pelo GEA já é
equacionado como podendo ser realizado de forma mais pontual;
 Questionados diretamente, 14 em 18 técnicos/as afirmam que já
incorporaram a metodologia de EA, contudo também evidenciam que
gostariam de manter o apoio do GEA (16 dos 18 inquiridos).
 Manifestam falta de autonomia na componente de prospeção de
empresas, procura de emprego, colocação e processo de
acompanhamento pós-colocação; e

 Do conjunto dos 18 técnicos/as inquiridos, acompanhados pelo GEA,
metade (9) consideram que já têm autonomia, 5 dos quais classificam
como “muita autonomia para trabalhar com a metodologia de EA”, por
oposição à outra metade, na qual 5 consideram que têm pouca
autonomia e 4 não têm ainda adquirido autonomia.
3.2C) O que condiciona a apropriação em pleno da
metodologia de emprego apoiado?

 Gestão e pressão constante entre a resposta que o/as técnico/as têm que
dar aos públicos dos projetos das suas organizações, com metas
quantitativas bem definidas, e a capacidade de dar uma resposta mais
qualitativa com uma metodologia que implica disponibilidade, tempo, o
que significa um pequeno número de pessoas acompanhadas com
recurso à metodologia de emprego apoiado;
 Gestão da agenda, do tempo necessário aos acompanhamentos mais
personalizados, atendendo aos momentos específicos em que cada
beneficiário/a está do seu percurso, o que implica um ajuste constante no
tempo e tipo de acompanhamento que se lhe dá (presencial, telefone, no
local de trabalho, na rua, …);

 Falta de capacidade, ao nível de recursos humanos, na área da
empregabilidade por parte de algumas organizações. (“nas entidades que

têm vários técnicos já há o cuidado de passar as práticas a outros e implementar os
procedimentos transversalmente. Nos casos em que está só num técnico a
manutenção fica muito comprometida, implica uma continuidade do técnico”);

 Postura da direção, sem apoio explícito para com o trabalho
desenvolvido, desgastante emocionalmente e fisicamente, com um
atendimento que requer maior exigência de tempo afeto a cada
beneficiário/a; e
 Dificuldade do/a técnico/a dar resposta às diligências e exigências
necessárias na etapa de prospeção de empresas, colocação em emprego
e acompanhamento pós-inserção. (“dificuldade de fazerem eles (técnicos das
organizações) a prospeção às empresas e acompanharem a pós-colocação.”).

3.2D) Qual a perspetiva dos/das técnicos/as quanto à
capacidade da sua organização/ gabinete de emprego
manter a metodologia de EA sem o apoio do GEA?
 Maioritariamente os/as técnicos/as perspetivam que a sua organização
vai conseguir acautelar a metodologia de EA sem o apoio do GEA, mas
só 3 dos 18 inquiridos referem ter “muita capacidade” para isso;
NS/NR
Muita

Razoável
Alguma
Nenhuma
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2

3

4

5

6

7

GRELHA DE AUSCULTAÇÃO DO GEA| Técnicos dos gabinetes de emprego das organizações
N= 18

 Na perspetiva dos/as técnicos/as do GEA, são identificadas 5
organizações como tendo “muita capacidade”, 9 com “alguma”
capacidade e 2 com “razoável” capacidade.

3.2E) Qual o nível de conhecimento das direções das
organizações do processo de acompanhamento pelo GEA?

 “razoável conhecimento do processo de acompanhamento, com
feedbacks regulares do/a técnico/a” é a resposta de 5 das direções, em 9
respostas (de um conjunto de 18 questionários enviados). 2 direções
manifestam ter “muito conhecimento, com acompanhamento ativo do
trabalho desenvolvido”, 1 direção refere ter “pouco conhecimento, com
feedbacks pontuais do/a técnico/a” e 1 direção menciona não ter
conhecimento do processo de acompanhamento.
3.2F) Como as direções classificam o contributo do
acompanhamento do GEA para a sua entidade/ serviço e
para o que querem continuar a receber?

 7 das 9 direções que responderam aos questionário consideram positivo
o contributo do GEA, classificando-o da seguinte forma:
Não tenho informação suficiente para
classificar
Contributo pouco relevante até agora

Contributo muito relevante

Contributo relevante
0
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6

QUESTIONÁRIO ÀS DIREÇÕES| Direções das organizações acompanhadas pelo GEA
N= 9

3.2G)
As
direções
das
organizações
conseguem
identificar mudanças nos procedimentos técnicos e/ou
no serviço da entidade? Quais?

 7 das 9 direções que responderam ao questionário identificam mudanças,
mas apenas 2 referem “muitas mudanças ao nível dos procedimentos
técnicos e/ou no serviço”. 5 das 9 direções mencionam que as mudanças
manifestam-se na oferta do serviço da organização;
 As mudanças que identificam são:


Aumento da capacidade de colocação em emprego (“maior



Uso de novas competências para efetuar um apoio completo na
perspetiva vocacional;



Uso de ferramentas e instrumentos de sistematização/ organização
no processo de apoio à empregabilidade;



Dar atenção a outras dimensões pessoais de cada beneficiário na
avaliação de caso; Processos de reintegração profissional mais
dirigidos a cada utente; Diversificação de perspetiva de
ferramentas de acesso ao mercado de trabalho;



Pensar no processo de uma forma contínua e inserido num todo e
não somente pontualmente, mediante a necessidade que surge da
procura de trabalho por parte do utente;



Aumento de motivação na elaboração e/ou contributo de novas
iniciativas ou projetos;



Benefício de um contributo para partilha de conhecimento e
partilha de resultados; e



Melhoria de relacionamento intra organizacional e de imagem
externa da organização.

conhecimento para os/as técnicos/as traduzido em mais informação para o
beneficiário e com reflexo na maior motivação do beneficiário no processo de
inserção ao nível laboral”);

3.2H) O que muda
acompanhadas?

na

vida

das

pessoas

que

foram

 Ganham autonomia, autoestima, autoconfiança em si próprias e
autoconhecimento das suas capacidades através de ferramentas
específicas que promovem a autorreflexão. (“Só via os problemas e agora vê
as soluções e sabe que tem um papel ativo na procura dessas soluções”);

 Constroem os seus objetivos de vida relacionados com emprego e outros
e definem e planeiam as ações concretas para a realização desses
objetivos. Constroem o seu percurso de vida numa perspetiva de longo
prazo, com as implicações nas suas ações a curto e médio prazo;
 Ganham estabilidade emocional e motivação que lhes permite ficarem
focadas na dimensão do emprego, nas etapas para o conseguirem e
quando há a possibilidade de inserção profissional, também há uma
maior predisposição para reforçar as competências necessárias (pessoais,
sociais e técnicas) para conseguir o emprego; e
 Sentem satisfação para consigo próprias e as suas vitórias. (“Bastante
emoção quando percebi que fui contrata”).

 Quando há inserção profissional, há um reforço da sua capacidade de
ação e uma vontade de superação reforçada.
3.2I)
O
que
as
pessoas
mais
acompanhamento que beneficiaram?

valorizam

no

 O apoio sentido, a proximidade e empatia do técnico/a, a sua
disponibilidade para ouvir os seus problemas e necessidades, sentirem
que a sua situação importa e que há uma preocupação genuína com a sua
situação em concreto, que a resposta oferecida é construída com a sua
ajuda, de acordo com os seus talentos e necessidades, propositadamente
para o seu caso, adaptada a si, à sua situação. (“Acompanhamento pessoal,
próximo, atentos às minhas necessidades específicas”); e
 Numa situação de inserção profissional o beneficiário/a manifesta o seu
agradecimento ao caminho percorrido, com satisfação pela conquista que
fez, identificando-a como algo muito bom e que, antes do processo de
acompanhamento, não julgaria possível.

3.2J) Quais as fragilidades comuns que se destacam
nos públicos acompanhados?

 Isolamento, sem pessoas de referência a quem recorrer para apoio ou
ajuda a refletir na vida e fazer opções;
 Baixa autoestima;
 Fraca capacidade de ação individual; e
 Necessidade de reforço de competências pessoais e sociais, sem as quais
não é possível desenvolver o trabalho de procura ativa de emprego.
3.3 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS | CURSO EMPREGO APOIADO E
ANIMAÇÃO TERRITORIAL

3.3A) Qual a avaliação geral que os/as técnicos/as
fazem da formação?
Utilidade desta formação para o seu desenvolvimento
profissional

Interação e comunicação com os formadores/ facilitadores

Interação entre pares/ nível de interação promovido durante o
curso
Aplicabilidade imediata dos conhecimentos adquiridos na rotina
do dia-a-dia
Qualidade geral do material pedagógico/ conteúdos
Tempo/ duração do curso (no seu conjunto e das sessões)
Estrutura e Organização do curso/ Módulos
Pertinência do curso face às necessidades sentidas na sua
prática profissional

0
NS/NR

Insuficiente

Suficiente

1
Bom

2

3

4

5

Muito Bom

QUESTIONÁRIO AOS FORMANDOS| Formação em Emprego Apoiado e Animação Territorial
N= 7

6

7

8

3.3B) O que os/as técnicos/as
realização da formação?

mais

destacam

da

 Estrutura e organização das temáticas abordadas;
 Pertinência dos conteúdos/ temáticas para a prática profissional e
aplicabilidade na intervenção diária com os utentes;
 Bom conhecimento das temáticas com formadores adequados, com
conhecimento e experiência em cada módulo;
 Complementaridade com uso de casos práticos aliados à abordagem
teórica; e
 Interação com outros técnicos e oportunidade de conhecer novas
instituições e novos parceiros.
3.3C)
Quais
as
temáticas/
aspetos
técnicos/as gostavam de aprofundar?

que

os/as

 Temáticas do Acompanhamento Pós-Contratação e Formação em
Empresa e Estratégias de Suporte, como a importância da figura do tutor;
 Módulo de Percursos Integrados de Inserção/ plano individual de
inserção, exploração de práticas, de ferramentas de aplicabilidade
individual/ grupo;
 Marketing (pesquisa de postos de trabalho e compatibilidade);
 Experiências de trabalho em rede e com as empresas (mais abertura para
essa temática); e
 Motivação e gestão de conflitos.

3.3D) Quais as dificuldades que os/as técnicos/as
identificam na realização da formação?

 Falta de exemplos práticos e de exploração das ferramentas da
metodologia de EA;
 Planificação e disponibilidade de tempo para frequentar a formação

(Dificuldade de conciliar horários e dias de formação com a atividade profissional,
assim como os trabalhos solicitados”; “ Conseguir gerir o tempo que estou ausente da
Entidade, não deixando tarefas por realizar”; “Ser só um dia por tema”);

 Insuficiente conhecimento entre todos os participantes (“curso seria mais
rico e todas as participantes ganhariam se se conhecessem melhor”); e
 Atraso na disponibilização do material de apoio à consolidação de
conhecimento.
3.3E) Quais as recomendações dos/as técnicos/as para
futuras edições da formação ou aprofundamento de
temáticas?
 Maior participação das empresas, para melhor conhecer os processos de
recrutamento, fomentar uma maior articulação e conhecer mais
exemplos práticos de trabalho em rede com empresas. (“visitar e conhecer
outras empresas, (…) é muito importante ter contacto com a realidade e ter noção do
funcionamento de todo este processo”);

 Criar uma tutoria a meio do curso, em pequeno grupo (5/7 pessoas), de
forma a melhor explorar o que se pretende de cada exercício de
apresentação final, definindo nessa fase a tutora;
 Integrar uma componente prática em estudos de caso;
 Utilizar sempre linguagem neutra/inclusiva (“especialmente porque a maioria
das pessoas envolvidas nesta formação eram mulheres”); e
 Os conteúdos serem facultados antecipadamente aos formandos.

4. SÍNTESE E ELEMENTOS DE REFLEXÃO
4.1 Balanço da avaliação por objetivo
 Compreender a eficácia e utilidade do trabalho desenvolvido na
articulação com o tecido empregador da cidade
•

O trabalho desenvolvido pela RedEmprega Lisboa na articulação com o
tecido empregador revela-se útil e eficaz, tanto para as entidades
empregadoras, como para os beneficiários, porque:
o

facilita os processos de recrutamento, ao fazer uma pré-triagem
dos candidatos a emprego, de acordo com os perfis descriminados
pelas empresas e tomando em conta a sua cultura organizacional.
Desta forma, a empresa minimiza tempo e custos na concretização
do recrutamento, para além de beneficiar do acompanhamento de
proximidade ao candidato, já pós-inserção profissional, que apoia a
sua adaptação no seio da empresa e acautela ou minimiza
dificuldades à plena integração.

o

dá apoio e tempo ao beneficiário para realizar o fortalecimento das
suas próprias capacidades e talentos, promovendo um
acompanhamento de proximidade, através do GEA, no qual é
possível trabalhar as motivações, competências pessoais, sociais e
relacionais, afinando o seu perfil e expetativas, aumentando a
possibilidade da sua inserção profissional ser bem sucedida.

o

promove e apoia eventos, como as Feiras de Emprego, organizadas
com entidades empregadoras convidadas, que realizam no
momento entrevistas rápidas (para ofertas que têm em aberto) e
recolhas de CV. Estas revelam-se úteis e eficazes para o
estabelecimento do contato das empresas com um conjunto de
potenciais recursos humanos (candidatos já capacitados e triados
previamente pelo Programa). Aos beneficiários é dada
oportunidade de experienciar o contacto com os recrutadores.

o

assegura uma resposta atempada às necessidades das empresas,
numa relação de confiança entre as partes (equipa RedEmprega
Lisboa e empresas) já reforçada pelos resultados obtidos, que
neste 3º protocolo permitiu empregar 113 desempregados.

o

permite desenvolver formações à medida em conjunto (com o El
Corte Inglês, por exemplo), com resultados positivos ao nível da
inserção profissional de beneficiários.

 Identificar os fatores críticos para a consolidação do trabalho
desenvolvido pelo GEA
•

•

As difíceis condições de financiamento e de capacidade de resposta na
área da empregabilidade das próprias organizações de base local ou de
resposta de âmbito social. Designadamente:
o

a sustentabilidade da grande maioria das organizações é garantida
pelo desenvolvimento de projetos, cujo o financiamento obriga o
cumprimento de metas maioritariamente quantitativas, ao nível da
abrangência de beneficiários/ públicos. Cabe ao técnico/a realizar a
gestão da forma como dá resposta, procurando o equilíbrio entre
flexibilidade e adaptabilidade da resposta, que exige mais
disponibilidade e acompanhamento próximo, e a concretização de
um determinado número de beneficiários abrangidos e/ ou
encaminhados, com menos tempo dedicado a cada caso,
configurando-se esta, muitas vezes, uma decisão difícil.

o

a capacidade diminuta da maioria das organizações investirem em
formação ou capacitação dos seus técnicos na área da
empregabilidade, quer pelas restrições financeiras, quer de tempo
para afetação a atividades formativas.

o

a falta de experiência de algumas organizações na oferta de
serviços na área da empregabilidade ou tentam dar uma resposta
na área do emprego assentes na pesquisa de ofertas de emprego e
a sua divulgação aos beneficiários.

O “desgaste” do/a técnico/a face à multiplicidade de aspetos que
envolvem a empregabilidade, que implica uma visão multifacetada da
vida do beneficiário e do seu percurso, das suas expetativas e
capacidades. Só por si, um processo moroso, que requer domínio de
ferramentas que apoiem o seu trabalho para melhor dar resposta às
necessidades, ao mesmo tempo que articula com diversas entidades,
incluindo empregadoras, até concluir um processo, nem sempre com
sucesso, por motivos alheios ao seu desempenho.

•

Dificuldade dos/as técnicos/as das organizações em investirem na
componente da prospeção de empresas/ procura de emprego, colocação
e processo de acompanhamento pós-colocação, essencialmente por
limitações do seu tempo e o não domínio dos procedimentos específicos
nestas matérias.

o

A relação com o tecido empregador implica o domínio de uma
linguagem própria, diferente da utilizada no apoio ao beneficiário,
processos de comunicação regulares que implicam disponibilidade
e atualização constante de informação, proatividade na
auscultação das necessidades das entidades empregadoras,
respostas rápidas às ofertas comunicadas, negociação de formas de
colaboração junto das entidades empregadoras, capacidade de
trabalho com o beneficiário para acautelar o reforço das suas
competências pessoais e sociais e melhorar o seu desempenho em
futuras possibilidades de recrutamento, acompanhamento de
proximidade pós-inserção junto da empresa e/ou do tutor do
beneficiário.

•

Ainda, baixo envolvimento das direções no trabalho que está a ser
desenvolvido no âmbito do acompanhamento/ formação em contexto
por parte do GEA, não favorecendo a possibilidade de reestruturação de
serviço, de alteração da afetação do/a técnico/a, de mobilização de
outras fontes de financiamento, de promoção de projetos ou parcerias
em temáticas diferentes ou mesmo no reposicionamento da sua
perspetiva face ao trabalho desenvolvido e ser seu impulsionador.

•

Flexibilização necessária da atuação do GEA, no sentido de acautelar as
solicitações das organizações e dos próprios beneficiários, permitindo
aumentar a sua capacidade de resposta, ao nível do número de inserções
profissionais, de forma célere dar feedback às ofertas das entidades
empregadoras, promovendo ao longo deste 3º protocolo um modelo de
atuação em duas vertentes:
o

acompanhamento de proximidade dos/as técnicos/as de 28 frontoffices, numa lógica de formação em contexto da metodologia de
EA junto de um grupo de beneficiários (tal como experienciado no
2º protocolo); e

o

entrevistas aprofundadas com beneficiários encaminhados pelas
organizações e pelas Redes, procurando uma forma de capacitar o
candidato para uma entrevista profissional com a entidade
recrutadora, mas também realizar uma primeira triagem, face aos
perfis descriminados nas ofertas disponíveis. Estas entrevistas
estruturam-se em perguntas-chave que abordam muitos dos
aspetos que compõem as condições de empregabilidade do
candidato, permitindo rapidamente traçar o seu perfil,
considerando o seu percurso de vida, experiência profissional e
tentando acautelar as suas capacidades e talentos, mas também
ambições e expetativas.

 Destacar os resultados-chave evidenciados no processo de avaliação
•

Fortalecimento da articulação da RedEmprega Lisboa com o tecido
empregador da cidade, destacando-se a relação de trabalho com algumas
empresas durante o 3º protocolo, com resultados ao nível:
o

da taxa de sucesso no recrutamento de beneficiários
encaminhados para as ofertas disponibilizadas, previamente
capacitados e triados pelo GEA e prospetor de empresas;

o

do reconhecimento das empresas, identificando a RedEmprega
Lisboa como um parceiro estratégico e de confiança no apoio aos
seus processos de recrutamento; e

o

do interesse e expetativa manifestado pelas empresas em
desenvolverem no futuro próximo programas específicos de
formação em colaboração com a RedEmprega Lisboa,
nomeadamente vocacionados para públicos sem opções no
mercado de trabalho, ou seja, pessoas que dificilmente seriam
chamadas para uma entrevista; e

o

do recurso à RedEmprega Lisboa como parceiro chave das
empresas na divulgação das suas formações específicas e na
montagem e oferta conjunta de formações à medida.

•

•

Consolidação das Feiras de Emprego como um evento de referência a
dois níveis:
o

como momento para as entidades empregadoras angariarem
contactos e maximizarem o seu tempo na concretização de
processos de recrutamento em curso, bem como estabelecerem
relação com parceiros estratégicos;

o

como um produto de comunicação externa da RedEmprega Lisboa
e as Redes de Empregabilidade da cidade em geral.

Elevados níveis de satisfação evidenciados pelos beneficiários apoiados,
reconhecendo que o percurso realizado com o apoio dos/das técnicos/as
do GEA e das Organizações permitiu-lhes ganhos a diferentes níveis:
o

•

aumento de autoestima, confiança na sua capacidade de ação;

o

aumento de motivação e de perspetivas de vida a curto e a
médio/longo prazo; e

o

interesse e gosto pelo trabalho que conseguiram ou querem vir a
desenvolver de acordo com os seus interesses e capacidades.

Aumento das competências dos/as técnicos/as dos front-offices
acompanhados pelo GEA, com tradução em mudanças na organização
(identificadas pelas direções), designadamente:
o

aumento da capacidade em trabalhar a colocação em emprego,
com maior envolvimento e motivação do beneficiário no seu
processo de inserção profissional;

o

uso de ferramentas e instrumentos de sistematização/ organização
no processo de apoio à empregabilidade;

o

processos de reintegração profissional mais dirigidos a cada utente
e acautelando outras dimensões pessoais de cada beneficiário na
avaliação de caso;

o

forma de definir e estruturar o processo de acompanhamento,
numa lógica contínua e inserida num todo e não apenas de
resposta pontual, face à necessidade da procura de trabalho por
parte do utente; e

o

melhoria de relacionamento intraorganizacional e de imagem
externa.

•

Reforço da capacidade de ação do GEA, pelo aumento de recursos
humanos afetos, mas essencialmente pela consolidação operacional da
equipa, através da troca permanente de conhecimentos e trabalho
conjunto entre os/as técnicos/as do GEA e o/a prospetor/a de empresas,
articulando bem as necessidades de cada uma das componentes de
trabalho junto dos beneficiários e das entidades empregadoras,
beneficiando ambos dos conhecimentos específicos e experiência de uns
e outros nas diferentes abordagens. Permitiu ao GEA ter um modelo de
atuação mais flexível, dando resposta atempada às ofertas e procurando
estar sempre em relação com as entidades empregadoras, assegurando
um trabalho prévio de capacitação e triagem de potenciais candidatos
indicados pelas organizações e pelas Redes de Empregabilidade. Este
reforço de atuação permitiu superar as metas inicialmente estipuladas e
integrar 113 pessoas, face às 80 propostas no protocolo, assim como
aumentar a sua base de trabalho/ acompanhamento com um total de
431 beneficiários, muito acima do previsto (160).

4.2 Cenário pandemia e as mudanças abruptas no emprego e na
empregabilidade
O processo de avaliação do 3º protocolo estava em curso quando a realidade,
tal como a conhecíamos, mudou abruptamente. Em cerca de 3 meses muitas
são já as mudanças identificadas, perspetivando-se um cenário futuro, ainda
não totalmente definido, com fortes repercussões na área do emprego e da
empregabilidade.
Neste sentido, a avaliação do Programa não podia deixar de referenciar este
momento atual, indefinido e de transição, entre o que se conhecia e para o
qual havia uma estratégia de atuação, e o que agora existe e necessita de
soluções diferenciadas para continuar a dar resposta às solicitações de
organizações, públicos e entidades empregadoras, ao mesmo tempo que
deve ser refletida a resposta de médio prazo, contributiva para a construção
do cenário de futuro, pós-pandemia.

No Relatório de avaliação do 2º protocolo, a dimensão estratégica do
Programa era referenciada nas recomendações como essencial, no sentido de
construir uma articulação entre todos os interlocutores da cidade com
implicações na área da empregabilidade ao nível do pensamento estratégico,
perspetivando as mudanças desejáveis no médio e longo prazo, orientadoras
dos programas de ação que fossem operacionalizados pelas Redes de
Empregabilidade e outras entidades.
O atual cenário reforça esta recomendação, no sentido de repensar
estrategicamente e de forma integrada uma resposta, que apoie e oriente a
atuação das diferentes organizações e técnicos/as que desenvolvem ações de
apoio nestas matérias, bem como, capitalize o conhecimento existente
localmente, em quem promove soluções inovadoras com sucesso e que
podem ser referenciadas como práticas válidas a difundir junto de outros.
Aos públicos vulneráveis desempregados a quem o Programa dá resposta,
juntar-se-ão outros que entretanto também ficaram em situação de
desemprego, diminuindo as possibilidades de emprego. Por outro lado, o
próprio tecido empregador está em mudança, com setores em recessão e
outros em expansão e para os quais são requeridas competências
diferenciadas e até agora menos procuradas. Ao mesmo tempo,
transversalmente, as competências digitais ganham destaque, quer para
públicos, quer para técnicos, no sentido de acautelar a própria divulgação de
informação, acompanhamento ou realização de ações de formação ou
simples reuniões de trabalho.
É uma realidade que requer uma forte capacidade em atualizar informação e
estar a par das necessidades que vão surgindo, para lhes dar resposta, mas
também estar a par das novas tendências e das oportunidades, construindo
uma resposta proativa.

O Programa RedEmprega Lisboa e as Redes de Empregabilidade da cidade,
em conjunto com os stakeholders chave locais, que com elas articulam, são
veículos privilegiados neste processo de construção do cenário de futuro, que
acautele a problemática da empregabilidade nos seus mais diversos aspetos,
com contributos que vão para além da área do emprego.

5. RECOMENDAÇÕES CHAVE
 Consolidar a dimensão estratégica do Programa, dando continuidade ao
trabalho em desenvolvimento com o Grupo da Empregabilidade da Rede
Social e o IEFP, e articulando, sempre que possível outros interlocutores
determinantes para o desenvolvimento do pensamento estratégico,
ainda mais, no atual contexto de construção de um novo cenário de
desenvolvimento pós-pandemia.
 No âmbito deste grupo alargado de reflexão e co-construção ao
nível estratégico, criar uma espécie de mini “Observatório” para a
empregabilidade da cidade, no sentido de pesquisar, agrupar e
estudar as tendências e as novas necessidades, criar sinergias e
complementaridades de repostas, recolher propostas e criar ações
ou projetos inovadores, para os quais deve ser equacionado um
fundo próprio, que permita uma implementação rápida.
 Repensar o modelo de governância do Programa, face aos desafios do
momento presente, bem como o aumento do seu alcance, quer ao nível
de beneficiários acompanhados, quer de organizações e entidades
empregadoras envolvidas, o que pressupõe um modelo ágil, que conecte
e comunique de forma eficaz e bem articulada entre a dimensão
estratégica e a dimensão operacional.
 Fortalecer a articulação do GEA com as Redes, no sentido dos/as
técnicos/as de emprego apoiado e do prospetor de empresas passarem
de forma resumida os principais aspetos a que os/as técnicos/as de
acompanhamento das organizações devem estar atentos, quer nos
processos de acompanhamento e de definição do percurso de vida do
beneficiário, quer nos processos de recrutamento, como as entrevistas ou
o contacto com as empresas. Permitindo uma divulgação rápida das
mensagens-chave para a aplicação da metodologia de emprego apoiado,
bem como, acautelar o uso da linguagem e dinâmica próprias na
articulação com as empresas.
 Dividir a atuação do GEA junto das organizações em duas componentes:
uma de formação e acompanhamento em contexto (a atual) e outra de
supervisão/ conselheiro (com as organizações que já têm autonomia, mas
pretendem continuar a ter um apoio de forma pontual).

 Criar uma Bolsa de facilitadores da metodologia de emprego apoiado
com recurso a técnico/as já formados no âmbito do curso de emprego
apoiado e animação territorial e que também já tenham sido
acompanhados pelo GEA (formação em contexto), com processos de
autonomia já realizados. Estes facilitadores teriam protagonismo nas
Redes, ao nível da passagem dos conhecimentos adquiridos e/ou
trabalhando sobre casos práticos, ilustrativos de situações com que todos
se deparam no seu dia-a-dia de técnico/a de acompanhamento,
permitindo capacitar os seus pares no âmbito da Rede e apoiando-os no
esclarecimento de dúvidas ou criação de soluções alternativas para certos
casos mais difíceis.
 Reforçar nos/as técnicos/as o perfil de prospetor de empresas, o que
pode implicar necessidade de conceber e desenvolver uma formação
específica para capacitar e mobilizar os/as técnicos/as para esta vertente,
assim como as direções das organizações, fortalecendo o serviço que
possam ter no âmbito da empregabilidade.
 Robustecer a componente de procura, colocação e acompanhamento
pós-colocação na formação em emprego apoiado e animação territorial
promovida pelo Programa, assim como, maior recurso à análise de casos
práticos, favorecendo a passagem da teoria à prática e a
operacionalização de conceitos.
 Envolver de forma mais ativa as direções das organizações acompanhadas
pelo GEA, através de eventos, por exemplo um Bootcamp para as
direções, ou sessões dinâmicas, onde os/as técnicos/as das diferentes
organizações possam divulgar procedimentos, práticas, metodologias
inovadoras que tenham promovido/ desenvolvido no seu serviço,
associadas a resultados concretos (número de pessoas que conseguiram
emprego, que redefiniram o seu perfil profissional, parceiros envolvidos,
parcerias criadas, número ou tipologia de empresas envolvidas,
problemas resolvidos, …). Um maior envolvimento das direções no
sentido de:

o

ficarem mais próximas às necessidades dos/as técnicos/as, dos
parceiros e dos beneficiários;

o

estarem informados das oportunidades que podem concretizar
com a alteração de procedimentos e de serviços;

o

reposicionarem a sua oferta e parcerias estratégicas;

o

aumentarem relação de confiança e capacidade de articulação com
outros parceiros, com repercussões numa oferta de serviços
assente em complementaridades e não de competição; e

o

concretizarem de forma
financiamento em parceria.

o

fortalecerem a sua rede de contactos com outras direções;

facilitada

as

oportunidades

de

 Criar programas de formação em contexto de trabalho para
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e competências
técnicas, com bolsa ou apoio financeiro por parte da empresa.
 Promover ofertas de formação à medida para públicos atualmente não
enquadráveis na formação do IEFP (principalmente imigrantes ainda sem
processo de legalização estabilizado).

 Incrementar a articulação das entidades empregadoras com as Redes e o
Programa, ao nível da sua participação e patrocínio de eventos
específicos, como as Feiras de Emprego, na sensibilização para inclusão
de públicos vulneráveis, mas também no trabalho prospetivo das
tendências de futuro ao nível do desenvolvimento económico, setores de
atividade, perfis profissionais e competências específicas.
 Em resposta à situação atual, de recessão económica e aumento
acelerado de desemprego, será expectável que o Programa possa abrir a
sua ação a novos tipos de públicos, bem como, a novas formas de relação
com as empresas, designadamente através de uma maior aproximação
destas às Redes, através da promoção de eventos, formações, sessões de
divulgação, entre outros, mesmo que em formato digital ou outro que
assegure as medidas de distanciamento social, capitalizando esforços
para dar resposta célere às necessidades e assegurar com sucesso a
inserção da população desempregada.
 Promover articulação com incubadoras da cidade ou outras respostas de
apoio a potenciais empreendedores, a desenvolverem e experienciarem
as suas ideias de negócio, assim como fortalecer contactos com as
entidades de apoio ao empreendedorismo e conhecer os financiamentos
disponíveis, representa uma oportunidade a ser explorada.

PROGRAMA REDEMPREGA LISBOA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

GUIÃO ENTREVISTA E ESTUDO DE
CASO
A QUEM: Técnico/a da Organização apoiada pelo
TÉCNICO ORGANIZAÇÃO
APOIADA PELO
GEA
GEA, Beneficiário/a,
Empregador
e Tutor;
Técnico/a do GEA

FOCO DE REFLEXÃO

DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR

1. Balanço do
Processo de
Acompanhamento

1.

Qual o balanço que faz do seu processo de acompanhamento/
formação em contexto?

2.

O que destaca como fundamental na aplicação diária na rotina do
seu trabalho de acompanhamento?

2. Mudanças/
Resultados

3. Quais as necessidades que ainda subsistem ou identifica?
2.1. Quais as principais mudanças/resultados que identifica no serviço
que presta/ serviço na sua organização?
2.2 Quais as mudanças/ resultados que perceciona nas pessoas que
acompanha e/ou acompanhou?

3. Sustentabilidade
da Mudança
alcançada

4. Expetativas

para o futuro

2.3 E no caso em concreto do beneficiário x, como descreve
resumidamente o percurso individual realizado?
3.1 Considera que a sua organização está em condições de assumir o
modelo experimentado em contexto de formação/ acompanhamento?
3.2 Se Não. O que falta para que o consiga assumir?
3.2.1 O que poderá o Programa RedEmprega promover para facilitar a
sustentabilidade desse modelo na sua organização?
4. Quais as expectativas para o futuro (seu trabalho/ desempenho;
serviço/ organização)?

GUIÃO ENTREVISTA E ESTUDO DE
CASO
A QUEM: Técnico/a da Organização apoiada pelo
GEA, Beneficiário/a,BENEFICIÁRIO
Empregador e Tutor;
Técnico/a do GEA

FOCO DE REFLEXÃO DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR
1. Balanço do
Percurso
desenvolvido
2. Inserção
Profissional

3. Mudanças/
Resultados
4. Expetativas para
o futuro

1.

Qual o balanço que faz do percurso realizado (processo de
acompanhamento usufruído na organização de apoio)?

2.

O que destaca como fundamental na construção do seu percurso
individual?
2.1 Como descreve e classifica o seu processo de inserção profissional?
2.2 Principais diferenças que identifica comparativamente a outras
experiências que teve no passado?
2.3 Identifica necessidades que ainda não conseguiram ser acauteladas?
3. Quais as principais mudanças/resultados que identifica em si e na sua
vida?
4.

Quais as expectativas que tem agora para o futuro?

GUIÃO ENTREVISTA E ESTUDO DE
CASO
A QUEM: Técnico/a da Organização apoiada pelo

TUTOR
GEA, Beneficiário/a, Empregador
e/ou Tutor;
Técnico/a do GEA

FOCO DE REFLEXÃO DESCRITIVO QUESTÕES A ABORDAR
1. Mobilização e
expetativas iniciais
para o papel de
tutor
2. Balanço do Papel
de Tutor

1.1 Ao ser mobilizado para este papel como lhe foi feito o enquadramento
das suas novas tarefas?
1.2 Recorda-se das suas expetativas iniciais?
2.1 Como descreve e classifica o seu papel como tutor junto do
trabalhador?
2.2 Quais as grandes diferenças na abordagem ao trabalhador apoiado face
a outros sem esse apoio?
2.2.1 Considera que é uma etapa importante para a inserção e adaptação
do trabalhador?
2.2.2 Neste caso em concreto, como descreve a adaptação/ inserção da
pessoa?

3. Mudanças/
Resultados
4. Balanço da ação

4. Expetativas para
o futuro

2.3 Que balanço faz do seu desempenho deste papel?
3. Quais as principais mudanças/resultados que identifica na inserção das
pessoas que têm sido acompanhadas?
4.1 Que balanço faz na sua empresa da prática deste modelo (emprego
apoiado), com esta identificação de tutores na inserção de trabalhadores?
4.2 Identifica necessidades que limitam a sua atuação como tutor?
4.
Quais as expectativas que agora para o futuro no desempenho deste
papel?

GUIÃO ENTREVISTA E ESTUDO DE
CASO
A QUEM: Técnico/a daTÉCNICO
Organização
apoiada pelo
DO GEA

GEA, Beneficiário/a, Empregador e Tutor;
do GEAQUESTÕES A ABORDAR
FOCOTécnico/a
DE REFLEXÃO
DESCRITIVO
1. Balanço do
Processo de
Acompanhamento

2. Mudanças/
Resultados

1.1 Qual o balanço que faz do processo de acompanhamento/ formação em
contexto do modelo de EA nas organizações apoiadas?
1.1.1 Principais dificuldades na implementação do processo?
1.1.2 O que tem sido mais valorizado?
2.1. Quais as principais mudanças/resultados que identifica na atuação dos
técnicos acompanhados?
2.2 E nos serviços e nas próprias organizações, consegue identificar mudanças ou
resultados decorrentes desta formação com o técnico?
2.3 Quais as principais mudanças/ resultados que perceciona nas pessoas que
acompanha e/ou acompanhou por intermédio deste acompanhamento aos
técnicos das diferentes organizações?
2.4 E concretamente quanto ao beneficiário x, quais são os resultados/ mudanças
que identifica?
2.5 Como descreve neste caso em concreto a etapa do recrutamento e da inserção
e acompanhamento na entidade empregadora?

3. Sustentabilidade da
Mudança alcançada

3.1 Considera que as organizações apoiadas estão em condições de assumirem o
modelo experimentado em contexto de formação/ acompanhamento?
3.1.2 Se Não. O que falta para que o consigam assumir?
3.1.3 O que poderá o Programa RedEmprega promover para facilitar a
sustentabilidade desse modelo nas organizações?

4. Expetativas para

o futuro

5. Quais as expectativas para o futuro em termos de atuação junto de
organizações/ técnicos de apoio a públicos vulneráveis?

GUIÃO FOCUS

GROUP EMPRESAS

A QUEM: Entidades Empregadoras (GRUPO

INGLÊS e DOMINO’S)

ENTIDADES EMPREGADORAS

FOCO DE REFLEXÃO
1.Tipo de
Articulação
e Motivação Inicial
2. Balanço da

articulação/
participação

TRIVALOR, EL CORTE

ÁREAS DE DEBATE
1.

Tipo de articulação estabelecida com o Programa e/ou Redes de

Empregabilidade da cidade de Lisboa?
2.

Motivação principal para a participação/ articulação?

1.

Vantagens e limitações da articulação/ participação?
a. Feiras de Emprego
b. Parceiros nas Redes

c. Seleção e recrutamento
d. Inserção profissional
3. Mudanças/
Resultados

3.1. Principais resultados com a proximidade/ articulação estabelecida
3.2 Resultados ambicionados face às necessidades do tecido empregador
vs a oferta de RH das organizações parceiras das Redes

4. Oportunidades

2020 …

4.1 Oportunidades 2020 a desenvolver em conjunto

4.1.1 Fatores críticos
5. Expetativas para
o futuro

5.1 Expectativas para o futuro e a contribuição do Programa e/ou das
Redes de empregabilidade da cidade

QUESTIONÁRIO

A QUEM: Direções de Organizações com técnicos/as
acompanhados pelo GEA

Gabinete de Emprego Apoiado - GEA

Grelha de avaliação para os representantes da direção das

Face ao acompanhamento
entidades
acompanhadasformativo do GEA no âmbito do Programa RedEmprega
Lisboa
 Qual o nível de conhecimento da direção deste processo de
acompanhamento?
1 – Não tem conhecimento
2 – Pouco conhecimento, com feedbacks pontuais do técnico
3 – Razoável conhecimento, com feedbacks regulares do técnico
4 – Muito conhecimento, com acompanhamento ativo do trabalho desenvolvido
Identifica mudanças nos procedimentos técnicos e/ou no serviço da
entidade?
1 - Não
2 – Poucas mudanças ao nível dos procedimentos do técnico
3 – Algumas mudanças ao nível dos procedimentos do técnico
4 – Muitas mudanças ao nível dos procedimentos do técnico



Estas mudanças manifestam-se na oferta do serviço da entidade?
1 -Não
2 –Sim
Enumere até 3 mudanças que identifica na sua entidade:
__________________________________________________________________
Como classifica o contributo do acompanhamento do GEA para a sua
entidade/ serviço?
1 – Não tenho informação suficiente para classificar
2 – Pouco relevante até agora
3 – Relevante
4 – Muito Relevante



1.
2.

Considera necessário manter este acompanhamento nos próximos 6
meses?
Não
Sim
Porquê?
______________________________________________________________

QUESTIONÁRIO

A QUEM: Formandos do Curso de Emprego Apoiado e
Animação Territorial

No âmbito da frequência do curso de formação de emprego apoiado e animação territorial sinalize
com uma cor a opção que melhor descreve a sua opinião:
1.

Pertinência do curso face às necessidades sentidas na sua prática profissional
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 – Muito Bom

2.

Estrutura e Organização do curso/ Módulos
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 – Muito Bom

3.

Tempo/ duração do curso (no seu conjunto e das sessões)
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 – Muito Bom

4.

Qualidade geral do material pedagógico/ conteúdos
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 - Bom
4 - Muito Bom

5.

Aplicabilidade imediata dos conhecimentos adquiridos na rotina do dia-a-dia
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 – Muito Bom
Se a resposta é 1 ou 2 identifique o que falta para poder ter aplicabilidade imediata:
__________________________________________________________________________

6.

Interação entre pares/ nível de interação promovido durante o curso
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 - Bom
4 - Muito Bom

QUESTIONÁRIO

A QUEM: Formandos do Curso de Emprego Apoiado e
Animação Territorial

No âmbito da frequência do curso de formação de emprego apoiado e animação territorial sinalize
com uma cor a opção que melhor descreve a sua opinião:
7.

Interação e comunicação com os formadores/ facilitadores
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 - Muito Bom

8.

Utilidade desta formação para o seu desenvolvimento profissional
1 - Insuficiente
2 – Suficiente
3 – Bom
4 – Muito Bom

9.

Recomendaria esta ação de formação aos seus amigos/colegas?
1 - Sim
2 – Não
3 – NS/NR

10. O que mais destaca da realização desta formação:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11.

Quais as temáticas ou aspetos que gostaria de aprofundar?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12.

Quais as dificuldades sentidas na realização da formação?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. Para futuras edições desta formação, quais as suas recomendações/ sugestões de
melhoria ou para uma futura ação formativa de reciclagem ou aprofundamento de
temáticas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
MUITO OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO!

CURSO DE EMPREGO APOIADO E ANIMAÇÃO TERRITORIAL
QUESTÕES

Nº DE RESPOSTAS POR
ESCALA DE RESPOSTA

Escala de Resposta: Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito Bom

1. Pertinência do curso face às necessidades
sentidas na sua prática profissional
2. Estrutura e Organização do curso/ Módulos

5 Muito Bom e 2 Bom
6 Muito Bom e 1 Bom

3. Tempo/ duração do curso (no seu conjunto
e das sessões)

6 Muito Bom e 1 Bom

4. Qualidade geral do material pedagógico/
conteúdos

6 Muito Bom e 1 Bom

5. Aplicabilidade imediata dos conhecimentos
adquiridos na rotina do dia-a-dia

3 Muito Bom e 4 Bom

6. Interação entre pares/ nível de interação
promovido durante o curso

4 Muito Bom; 2 Bom e 1 Suficiente

7. Interação e comunicação com os formadores/
facilitadores

3 Muito Bom; 3 Bom; 1 NS/NR

8. Utilidade desta formação para o seu
desenvolvimento profissional

4 Muito Bom e 2 Bom

Escala de Resposta: Sim, Não, NS/NR
9. Recomendaria esta ação de formação aos seus
amigos/colegas?

N.º de formandos inscritos no curso – 20
N.º de formandos que se mantiveram até final do curso – 15
Nº de respostas de formandos ao questionário - 7

6 Sim; 1 NS/NR

GRELHA DE AVALIAÇÃO GEA
QUESTÕES
1. Qual o nível de conhecimento da direção
deste processo de acompanhamento?

Nº DE RESPOSTAS POR
ESCALA DE RESPOSTA

Escala de Resposta: (1) Não tem conhecimento; (2) Pouco conhecimento, com feedbacks
pontuais do técnico; (3) Razoável conhecimento, com feedbacks regulares do técnico; (4) Muito
conhecimento, com acompanhamento ativo do trabalho desenvolvido

5 - (3) ; 2 - (4); 1 - (2) e 1 - (1)
2. Identifica mudanças nos procedimentos
técnicos e/ou no serviço da entidade?

Escala de Resposta: (1) Não; (2) Poucas mudanças ao nível dos procedimentos do técnico; (3)
Algumas mudanças ao nível dos procedimentos do técnico; (4) Muitas mudanças ao nível dos
procedimentos do técnico

4 - (3) ; 2 - (4); 1 - (2); 1 - (1) e 1NS/NR

3. Estas mudanças manifestam-se na oferta do
serviço da entidade
Escala de Resposta: (1) Não; (2) Sim

5 - (2); 3 - (2) e 1 - NS/NR

4. Como classifica o contributo do
acompanhamento do GEA para a sua entidade/
serviço?

Escala de Resposta: (1) Não tenho informação suficiente para classificar; (2) Pouco relevante até
agora; (3) Relevante; (4) Muito Relevante

5 - (3); 2 - (4); 1 (2) e 1 - NS/NR

5. Considera necessário manter este
acompanhamento nos próximos 6 meses?
Escala de Resposta: (1) Não; (2) Sim

8 - (2) e 1 - NS/NR

N.º de front offices acompanhados pelo GEA – 28
N.º de Direções de Organizações acompanhadas pelo GEA que responderam à Grelha de Avaliação - 9

GRELHA DE AVALIAÇÃO GEA
QUESTÕES
1. Pretende continuar a ter o
acompanhamento da técnica do GEA?

Escala de Resposta: (1) Não; (2) Sim e (3) NS/NR

Nº DE RESPOSTAS POR
ESCALA DE RESPOSTA
16 - (2) e 2 - NS/NR

2. Importância de continuar a ter o apoio?

Escala de Resposta: (1) Nenhuma; (2) Alguma; (3) Razoável; (4) Muita e (5) - NS/NR

10 - (4) ; 5 - (3); 1 - (2) e 2- NS/NR
3. Incorporação metodologia EA?

Escala de Resposta: (1) Não; (2) Alguma; (3) Sim; (4) Muita e (5) - NS/NR

8 - (4); 6 - (3); 1 - (2); 1 - (1) e 1 - NS/NR
4. Tendo em conta a estrutura/ organização do GE e
da entidade, qual a perspetiva em manter a
Metodologia EA sem o apoio do TEA?

Escala de Resposta: (1) Nenhuma; (2) Alguma; (3) Razoável; (4) Muita e (5) - NS/NR

6 - (2); 5 - (3); 3 (4) e 2 - NS/NR

N.º de Técnicos acompanhados pelo GEA – 34
N.º de Técnicos acompanhadas pelo GEA que responderam à Grelha de Avaliação - 18

GRELHA DE AVALIAÇÃO GEA
QUESTÕES
1. Autonomia do técnico da entidade em
relação ao TEA?

Nº DE RESPOSTAS POR
ESCALA DE RESPOSTA

Escala de Resposta: (1) - Não Tem; (2) - Tem Pouca; (3) Tem; (4) - Tem Muita e (5) - NS/NR

5 - (4); 5 - (2); 4 - (3) e 4 - (1)
2. Capacidade de sustentabilidade do Gabinete de
Emprego - GE da entidade?

Escala de Resposta: (1) - Não Tem; (2) - Tem Pouca; (3) Tem; (4) - Tem Muita e (5) - NS/NR

10 - (4) ; 5 - (3); 1 - (2) e 2- NS/NR
3. No presente momento se o GE deixasse de ter
apoio do TEA em que nível se encontra
relativamente à sua autonomia ?

Escala de Resposta: (1) - Não Tem; (2) - Tem Pouca; (3) Tem; (4) - Tem Muita e (5) - NS/NR

8 - (4); 6 - (3); 1 - (2); 1 - (1) e 1 - NS/NR
4. Incorporação metodologia EA?

Escala de Resposta: (1) - Não; (2) - Alguma; (3) Sim; (4) - Muita e (5) - NS/NR

6 - (2); 5 - (3); 3 (4) e 2 - NS/NR
5. Tendo em conta a estrutura/ organização do GE e
da entidade qual a perspetiva em manter a
Metodologia EA sem o apoio do TEA?

Escala de Resposta: (1) - Nenhuma; (2) - Alguma; (3) Razoável; (4) - Muita e (5) - NS/NR

8 - (2) e 1 - NS/NR

