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INTRODUÇÃO E SUMÁRIO 
EXECUTIVO
Autores: CIAPE e BFE.

O mundo entrou numa nova era – a Quarta revolução industrial. O relatório Future of 
Jobs, Skills Panorama e muitas fontes de informação sobre as competências para o mercado 
de trabalho revelam a magnitude do desenvolvimento tecnológico, associado a tendências 
demográficas e socioeconómicas, e o seu impacto nas indústrias, funções profissionais, níveis 
de empregabilidade e competências. 

Futuristas e peritos prevêem que 2 biliões de empregos existenteshoje irão desaparecer 
até 2030 (Frei, YYYY) e que 65% das crianças a entrar na escola primária, atualmente, irão 
ter empregos completamente novos que ainda não existem (Departamento do Trabalho 
dos Estados Unidos, YYYY).

O futuro do emprego encontra-se na geração Z – a coorte demográfica, nascida no início dos 
anos 2000, apelidados de ‘nativos digitais’, que se estima compor cerca de 27% da população 
global. Quando a Geração Z entrar no mundo do trabalho, a tecnologia digital estará presente 
em quase todos os percursos profissionais, criando novas formas de fazer as coisas, novos tipos 
de emprego, exigindo novos tipos de competências (acima de tudo, o pensamento inovador).

Leonardo da Vinci, que é admirado pela sua ingenuidade e inovação, antecipou muitas das 
grandes descobertas científicas que se tornaram verdade três séculos mais tarde. Ele comprova 
as palavras de Albert Einstein: “A imaginação é mais importanteque o conhecimento. O 
conhecimento é limitado a tudo o que nós agora sabemos e compreendemos, enquanto a 
imaginação envolve o mundo inteiro, e tudo o que haverá para saber e compreender.”

Nós agora estamos num momento histórico – diz Bill Drayton, fundador de Ashoka, um líder 
global nas inovações sociais. O Futuro exige um novo paradigma para os jovens, educadores 
e líderes: todos precisam de ser agentes de mudança e cultivar uma mente inovadora, 
empatia cognitiva, espírito empreendedor e perspetiva colaborativa. 

Não basta mostrar às crianças COMO o mundo está a mudar. Elas têm de entender PORQUE está 
a mudar, e de visualizar COMO vai ficar. Os serviços de orientação de carreira têm de transformar-
se em orientação para o futuro e as políticas de orientação de carreira e educação têm de 
transformar-se em liderança para o futuro.

A Nova Agenda de Competências para uma Europa Inclusiva e Competitiva afirma que: a 
educação e a formação precisam de ir para além das necessidades imediatas do mercado 
de trabalho e focar-se no “objetivo de longo prazo de desenvolver uma mentalidade flexível 
e a curiosidade necessária para adaptar e adquirir novos conhecimentos, habilidades e 
competências, que ainda não são identificáveis e que irão ser necessárias para orientar o 
desenvolvimento tecnológico do futuro”.
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O FUTURE TIME TRAVELLER visa transformar a orientação de carreira da geração Z através 
da introdução de uma inovadora abordagem gamificada para preparar a próxima geração 
para os empregos do futuro. 

1. Desenvolver e testar uma inovadora plataforma de realidade virtual gamificada 
para apoiar a informação profissional, a tomada de decisão e a mentalidade orientada 
para o futuro dos jovens;

2. Reforçar a capacidade de inovação dos profissionais e especialistas em orientação 
de carreira – através do desenvolvimento e da promoção de uma metodologia 
inovadora;

3. Dar ímpeto à inovação e às políticas de orientação de carreira direcionadas para 
o futuro nos países parceiros, promovendo uma abordagem mais compreensiva para 
desenvolver competências profissionais e fazendo uso de tecnologias e métodos de 
aprendizagem inovadores e de informação sobre o mercado de trabalho. 

O projeto combinará novas tecnologias digitais, em particular metodologias de realidade virtual 
e de jogos educativos, para criar uma plataforma inovadora de aprendizagem e orientação. 

Os cenários de jogos realistas (que aplicam elementos de Salas de Fuga, Inquéritos na Web, 
Caça ao Tesouro, jogos de estratégia e aventura) têm o potencial de facilitar o processo de 
tomada de decisão profissional e de ajudar outros utilizadores a fazer uso da informação sobre 
o mercado de trabalho. A abordagem visual estimulante e centrada no utilizador irá promover 
o compromisso e criar uma experiência de aprendizagem verdadeiramente única. O ambiente 
de realidade virtual será desenhado em torno de uma história, que envolverá os utilizadores 
numa trajetória de aprendizagem e incluirá diferentes espaços virtuais. 

Enquanto exploram o futuro, os jovens irão: 

• melhorar o seu conhecimento sobre as tendências que delineiam o mundo do trabalho;

• compreender melhor os desafios edilemas sociais que acompanham o desenvolvimento 
tecnológico;

• aprender sobre os empregos emergentes e as competências que tais empregosexigem;

• desenvolver competências de gestão de carreira, que vão ajudá-los a navegar melhor em 
várias oportunidades de carreira que se abrem perante si próprios no futuro. 

Ao longo das suas trajetórias de aprendizagem, os utilizadores irão completar várias missões, as 
quais lhes exigirão que sejam pró-ativos, pensem crítica e criativamente, resolvam problemas 
e tomem decisões. Então, o FUTURE TIME TRAVELLER irá ajudar os jovens a desenvolverem e a 
praticarem uma grande variedade de competências em gestão de carreira no século XXI, algo 
que irá potenciar a sua empregabilidade a longo prazo e, assim, ajudá-los a constituírem-se 
como membros ativos da sociedade. 

Os utilizadores irão enfrentar uma variedade de tarefas a fim de descobrirem informação sobre 
a vida no futuro, tendências, empregos e competências – desde ler materiais e ver vídeos, a 
efetuar investigação, resolver enigmas, quebra-cabeças, quizzes, etc. Os elementos pedagógicos 
irão ser integrados no ambiente de realidade virtual, de forma a criar um método mais intuitivo 
para facilitar a aprendizagem. 
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O principal grupo-alvo para o jogo serão os jovens (Geração Z), especialmente os que se 
encontram na transição do ensino para o mercado de trabalho e/ou educação e formação 
complementares. No entanto, a plataforma irá servir, também, como um instrumento de 
apoio para orientadores de carreira e decisores políticos ao ajudar a ilustrar a abordagem mais 
alargada do projeto.

A metodologia e as orientações para o desenvolvimento de cenários gamificados serão um 
aspeto fundamental na generalização da inovadora abordagem do projeto. Isto porque a 
metodologia irá ajudar os orientadores de carreira a transformar a educação de carreira num 
projeto colaborativo através do envolvimento dos estudantes na elaboração de jogos e cenários 
de carreira realistas. 

O relatório “Inovar a educação e educar para inovar. O poder das tecnologias e das competências 
digitais” (OCDE, 2016) sublinha que “nos jogos educativos, os estudantes interagem com jogos 
de vídeo, simuladores ou mundos virtuais baseados em mundos imaginários ou reais, também 
vistos como ambientes virtuais altamente interativos. Os jogos educativos incluem experiências 
de aprendizagem assentes em projetos colaborativos onde os próprios estudantes se tornam 
desenhadores de jogos e produtores de conteúdos. Construir jogos educativos parece 
aprofundar mais o conhecimento do que utilizar apenas os jogos que já existem”. 

Mediante o apoio de profissionais, os próprios estudantes terão a oportunidade de criarem 
novos jogos de carreira, que os irão envolver num processo absorvente à medida que pesquisam 
informação sobre profissões, discutem a sua metodologia e os resultados potenciais, elaboram 
cenários, concebem programas e apresentam o jogo de uma forma atrativa. 

Os jogos podem ser digitais ou funcionar sem ligação à Internet. Contudo, tudo será relacionado 
com tópicos de gestão de carreira, empregos emergentes, competências para o futuro e 
informações sobre o mercado de trabalho. 

Portanto, os orientadores de carreira e os estudantes serão encorajados pelo projeto a 
embarcarem numa trajetória de aprendizagem entusiasmante, que os irá converter de 
utilizadores a criadores. Ao invés de somente jogarem um jogo, eles podem criá-lo, utilizando 
todos os recursos e apoio disponíveis, aplicando as suas competências e ideias e desafiando os 
seus pares a participarem.
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CAPÍTULO 1.

AGENDA DA ORIENTAÇÃO DE CARREIRA 
VOLTADA PARA O FUTURO
Autor: BFE.

DESAFIOS GLOBAIS, TENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E O SEU IMPACTO NAS COMPETÊNCIAS, NA 
PROMOÇÃO DE EMPREGO E NA FUTURA PROCURA NO 
ÂMBITO DO MERCADO DE TRABALHO

“Qual é o futuro do trabalho?” é uma pergunta que a maioria das pessoas coloca a si própria 
hoje. O futurista Jacob Morgan defende que quando nós perguntamos “Qual é o futuro do 
trabalho?”, na verdade, estamos a fazer duas suposições que estão incorretas. A primeira delas 
é que existe um futuro único e a segunda é que o futuro é algo que te acontece, ao invés de ser 
algo que tu realizas e que tu podes moldar e influenciar. O que nós queremos realmente dizer 
quando colocamos esta pergunta é “Qual é a única coisa que vai acontecer e o que é que nós 
precisamos de fazer para nos prepararmos para isso?” Contudo, o que acontece se começarmos 
a analisar esta questão e, ao invés disso, perguntarmos: “Qual é o futuro potencial que pode 
acontecer e o que é que nós precisamos de fazer para construir o futuro que queremos ver?”1 
Após trazer o debate sobre o Futuro do trabalho2 para um nível político e público mais amplo, 

1 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive 
Organization
2 World Economic Forum (2016). The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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Раздел 1.Визия за кариерно ориентиране, ориентирано в бъдещето 
Автор: ФБО. 

 

Съдържание: Глобални предизвикателства и тенденции в социалното развитие и влиянието 
им върху уменията, създаването на работни места и бъдещото търсене на пазара на труда 

„Какво е бъдещето на работата?“, се питаме все по‐честно днес. Футуристът Джейкъб 
Морган твърди, че когато задаваме този въпрос, всъщност правим две предположения – и 
двете от които неверни. Първото е, че съществува едно‐единствено бъдеще, а второто, че 
то е нещо, което ти се случва и върху което нямаш влияние. Онова, което всъщност имаме 
предвид, когато задаваме този въпрос, е „Какво ще се случи и какво е нужно да направим, 
за  да  се  подготвим  за  него?“.Ами  ако  вместо  това  попитаме„Какво  е  възможното 
бъдеще, което може се случи и какво е нужно да направим, за да изградим бъдещето, 
което бихме искали да видим?“1 

                                                            
1 Morgan,  J.  (2014).  The  Future  of Work:  Attract  New  Talent,  Build  Better  Leaders,  and  Create  a  Competitive 
Organization 
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o Fórum Económico Mundial publicou recentemente um livro branco3 de acompanhamento, 
que revê a complexidade e a magnitude das mudanças delineadas pela diversidade de fatores, 
e introduziu 8 cenários possíveis de trabalho futuro, que têm implicações para os responsáveis 
políticos, decisores e trabalhadores. O documento foca-se em três tendências principais para 
desenvolver os seus oito cenários de trabalho futuro: a mudança tecnológica e a velocidade 
na aceitação de novas tecnologias; a evolução da aprendizagem – em que medida as forças 
de trabalho atuais e futuras adquirem as competências certas para desempenharem novas 
tarefas, assim como a capacidade de as instituições educativas formarem uma mentalidade de 
aprendizagem ao longo da vida e oferecerem oportunidades de reciclagem; e a mobilidade de 
talento. Similarmente, um estudo australiano4 também tem suscitado o debate sobre 4 cenários 
de trabalho e empregabilidade em 2035, dependendo de duas tendências principais – o grau 
de automatização das tarefas e o grau de transformação institucional. 

Estas são apenas algumas das principais tendências que enquadram o futuro do trabalho5. 
Além da incerteza geopolítica, conducentes a crises migratórias e a impactos económicos e 
sociais negativos, existem vários fatores. Tais incluem:

• as alterações climáticas e a economia verde emergente;

• o aumento da economia de serviços dentro dos mercados globais;

• a mobilidade dos trabalhadores e o seu impacto no emprego e nos salários;

• projeções de urbanização a revelarem que mais de 70% da população mundial irá viver em 
cidades até 2050 e a acompanharem as oportunidades de emprego e de consumo, assim 
como as suas implicações ambientais; sendo que isto trará;

• mudanças demográficas, incluindo o envelhecimento populacional e a ascensão dos 
millennials, que provocam diversas mudanças no ambiente de trabalho (tais como, uma 
procura maior de trabalho nos cuidados desaúde e sociais e na edução), a par de mudanças 
nos comportamentos laborais; 

• o impacto da mudança tecnológica no emprego, o desenvolvimento do emprego e as 
profissões emergentes, e a ameaça de isto ampliar, ainda mais, as desigualdades sociais e o 
fosso entre trabalhos muito e pouco qualificados.

ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS
O mundo está à beira de um marco demográfico, esperando-se que a população idosa exceda, 
em breve, o número de jovens, o que não tem precedentes na história da humanidade. 
Impulsionado pela queda das taxas de natalidade e pelo aumento da longevidade, o 
envelhecimento da população irá continuar e, inclusive, acelerar.6 Globalmente, espera-se que 
as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos representem 11,7% do total da população em 
2030, 15,8% em 2050 e acima de 9,3% em 2017.7 

3 World Economic Forum (2018). Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications. Disponível em http://
www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
4 Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally 
Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years. 
CSIRO, Brisbane. Acessível em: https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_T
omorrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf
5 Nesta (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. Abrufbar unter https://www.nesta.org.uk/report/the-
future-of-skills-employment-in-2030/
6 World Health Organisation (2011). Global Heatlh and Ageing. Disponível em http://www.who.int/ageing/
publications/global_health/en/
7 International Labour Organisation (2018). World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Disponível 
em https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
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Os vários impactos de uma população envelhecida podem incluir:

• aumento da pressão nos sistemas sociais, fazendo com que as pessoas tenham de trabalhar 
mais tempo;

• mais despesas públicas em cuidados de saúde e pensões;

•  escassez de trabalhadores;

• mudanças nas características da economia com um mercado crescente de bens e serviços 
associados às pessoas idosas.8 

Esta mudança demográfica irá criar uma procura 
crescente de talento em diferentes setores (alguns dos 
quais ainda não foram definidos), desde os empregos 
relacionados com cuidados pessoais e de saúde até 
aos consultores de planeamento financeiro e aos 
trabalhadores que prestam apoio aos idosos (tais 
como, os técnicos de aconselhamento sobre a vida – 
life coaches – e os designers de interiores experientes 
em ambientes acessíveis).9

Espera-se que aumente a idade em que as pessoas 
terminam de trabalhar e os empregadores terão de 

manter os trabalhadores mais velhos empenhados, sob pena de os perderem para a reforma 
(através de arranjos laborais flexíveis e de investimentos no desenvolvimento de competências). 
Isto significa que a aprendizagem ao longo da vida, a formação e o coaching profissional para 
os trabalhadores mais velhos também se irão tornar cada vez mais comuns. Igualmente, a 
escassez de talentos pode encorajar os migrantes jovens em idade ativa a deslocalizar-se e, 
assim, contribuir ainda para a diversidade no local de trabalho. Todavia, isto também irá exigir 
abordagens mais flexíveis por parte dos empregadores e mais competências interculturais e 
interpessoais por parte dos trabalhadores. 

Outro aspeto das mudanças demográficas que irá influenciar os empregos futuros é a entrada 
de mais millennials e membros da Geração Z no mercado de trabalho. Espera-se que, em breve, 
esta geração apelidada de “nativos digitais”10 represente a maioria da população global e da 
força de trabalho. Entretanto, muitas organizações estão a esforçar-se atualmente para se 
adaptarem às exigências desta força de trabalho em constante mutação; algo que influencia a 
sua capacidade para atrair e manter talento de excelência. 

A geração mais jovem acredita na criação de oportunidades que ainda não existem hoje em 
dia. O Monster Multi-Generational Survey11 revela que este grupo inovador e tecnologicamente 
experiente é a geração mais empreendedora para se ajustarà força de trabalho atual. A grande 
maioria (76% contra 70% em todas as gerações laborais) acredita que são proprietários das 
suas carreiras e irão impulsionar o seu próprio desenvolvimento profissional, e cerca de metade 
(49% contra 32% em todas as gerações laborais) quer ter o seu próprio negócio. 

8 Pettinger, T. (2016). The impact of an ageing population on the economy. Disponível em https://www.
economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
9 Hannon, K. (2010). What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Disponível em https://www.
forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766
10 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Disponível em http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
11 Monster (2016). Multi-Generational Survey. Disponível em https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/
genz/monster_genz_report.pdf
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Apesar de ser motivada pelo dinheiro e pela segurança laboral, a Geração Z também quer que 
as suas carreiras tenham propósito e paixão. A Geração Z destaca-se pela geração que acredita 
mais convictamente que o trabalho deve ter um propósito maior (74%). Esta é a geração que 
acredita que tudo é possível. Esta é uma geração que procura fazer a diferença e ter um impacto 
positivo – seja qual for o caminho que escolher. Está disposta a trabalhar arduamente para 
alcançá-lo. 

Outros estudos12 descrevem a Geração Z como sendo tecnologicamente inata, madura, 
prática, industriosa, realista, orientada para o futuro, colaborativa, empreendedora, composta 
por voluntários ativos e, também, em rápida movimentação. Tens 8 segundos para captar a 
atenção deles. Eles querem ver o panorama global e ser tratados como adultos. Para alcançar 
a Geração Z, a comunicação deve ser direta, em explosões cada vez mais curtas de conteúdo 
“ligeiro”. Isto traduz-se no visual e na ausência de detalhes desnecessários, nomeadamente 
através da utilização de mensagens visuais, vídeos e tecnologia de transmissão ao vivo.

Contudo, apesar de esta geração ter nascido num mundo profundamente conectado com as 
tecnologias quotidianas, muitos estudos recentes13 têm advertido para o facto de, na verdade, 
os apelidados “nativos digitais” não possuirem inerentemente as competências para uma 
utilização segura ou eficaz das tecnologias. “O fracasso na provisão aos jovens de um conjunto 
de competências de modo informal conduz a uma nova divisão digital entre as competências 
para um estilo de vida digital e as competências para um lugar de trabalho digital. A falta de 
proficiência nas ferramentas necessárias à força de trabalho atual contribui para uma geração 
exponencialmente perdida, que é incapaz de explorar todo o seu potencial como aprendizes, 
empregados, empreendedores ou cidadãos a utilizarem tecnologias digitais.”

Os resultados globais de um recente estudo da Vodafone-YouGov sobre carreiras (o qual 
envolveu 6 mil jovens entre os 18-24 anos de idade em 15 países14) revelaram que a maioria 
dos jovens se sente impreparada para a economia digital e está preocupada com o seu futuro, 
devido à falta de educação e de competências adequadas. 67% dos jovens entrevistados 
disseram que tinham recebido insuficiente ou nenhum aconselhamento de carreira durante a 
sua educação. Entre os que tinham recebido aconselhamento, 38% sentiram que estava focado 
em papéis tradicionais não-digitais; 22% disseram que o aconselhamento de carreira recebido 
estava ‘desatualizado’; e apenas 15% disseram que incluía trabalhos digitais e mais orientados 
para o futuro.

12 Brighton School of Business Management (2016). What to expect from Gen Z. Disponível em https://
universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z
See also The Center for Generational Kinetics (2017). The State of Gen Z 2017. Retrieved June 2018 fromhttp://genhq.
com/gen-z-2017/.
13 ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital 
Skills
14 Vodafone-YouGov (2018). The State of iGen. Disponível em https://yougov.co.uk/…/international/vodafone-
study-igen
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56% acreditam que a maior batalha para a sua geração é encontrar qualquer tipo de trabalho 
permanente e bem-remunerado, uma percentagem que atinge 64% entre as mulheres jovens. 
Isto é particularmente preocupante quando 46% dizem que a sua felicidade futura depende de 
encontrarem um trabalho bem-remunerado e permanente. 

40% acreditam que a maioria dos trabalhos serão substituídos por máquinas nos próximos 50 
anos. Apenas 18% se sentem preparados para a economia digital (ou seja, acreditam ter direito 
às competências certas necessárias, tais como: codificação, robótica, gestão de redes sociais, 
programação de realidade virtual e segurança cibernética). Para além disso, cerca de um em 
cada cinco jovens inquiridos aparenta ter perdido toda a confiança, dizendo preocupar-se com 
a falta de competências e de experiência para fazer qualquer trabalho, enquanto cerca de um 
terço diz que carece de competências para encontrar um trabalho aprazível. 

A lacuna de competências digitais está a crescer, à medida que aumenta a necessidade de a 
sociedade assegurar as competências imprescindíveis para a economia digital. O desemprego 
jovem está a aumentar há muito tempo, enquanto as empresas se estão a esforçar por preencher 
uma ampla gama de funções relacionadas com a tecnologia digital, as quais são cruciais para 
o crescimento futuro. A Comissão Europeia estima que cerca de 500,000 empregos digitais em 
toda a União Europeia irão permanecer desocupados até 2020.15 

A falta de oportunidades de trabalho para os jovens (ou seja, daqueles com menos de 25 anos 
de idade) apresenta um outro enorme desafio global. A OIT estima que, em todo o mundo, 
mais de 64 milhões de jovens desempregados e 145 milhões de jovens trabalhadores estão 
a viver na pobreza: o emprego jovem continua a ser um desafio global e uma das principais 
preocupações políticas.16 É muito menos provável que os jovens sejam empregados do que os 
adultos, com a taxa de desemprego jovem global a fixar-se em 13% (três vezes superior à taxa 
de desemprego dos adultos, de 4,3%). O desafio é particularmente crítico no Norte da África, 
onde quase 30% dos jovens no mercado de trabalho estão sem emprego. Importa salientar 
que as desigualdades de género já estão estabelecidas entre os jovens trabalhadores, o que 
torna ainda mais difícil o progresso futuro na redução das diferenças de género.17 

15 European Commission. Digital Skills & Jobs. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
16 Disponível em http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm
17 International Labour Organisation (2018). World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Disponível 
em https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
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A transição do carbono para a economia verde e o aumento da produção de energia renovável 
é uma fonte-chave de crescimento para novos empregos. À luz da escassez de talentos, os 
empregadores de energia solar, eólica e hidroelétrica podem querer selecionar candidatos 
da indústria petrolífera à medida que tais trabalhadores procuram novas funções. Se forem 
implementadas as políticas adequadas para promover uma economia mais verde, 24 milhões 
de novos empregos serão criados globalmente até 2030. Um relatório da OIT18 diz: 2,1 milhões 
de empregos na produção de energia eólica, 6,3 milhões em energia solar fotovoltaica e 12 
milhões na agricultura e na indústria de biocombustíveis (estimativas da OCDE19). Nos EUA, o 
trabalho no setor da energia limpa poderia ser ampliado até 4 milhões de empregos em 2030 se 
um catálogo estandardizado de 30% em energias renováveis fosse implementado juntamente 
com medidas agressivas de eficiência energética. Para além disso, a importância crescente 
da sustentabilidade tem atingido todos os setores. Muitas indústrias têm-se apercebido que 
investir na eficiência de recursos, na eficiência energética, na energia renovável e na gestão de 
água e de resíduos, efetivamente, lhes poupa dinheiro por estarem menos dependentes das 
matérias e primase das importações.

TECNOLOGIA
As mudanças atuais no mundo do trabalho são frequentemente descritas como a quarta 
revolução industrial20, ou a indústria 4.0. Esta caracteriza-se por avanços tecnológicos que 
incluem a robótica, a inteligência artificial, a aprendizagem automática, a análise de grandes 
volumes de dados, a genética, a computação em nuvem, a nano-tecnologia, a biotecnologia, 
a impressão 3D, os automóveis autónomos, as casas inteligentes, etc. Tais desenvolvimentos já 
afetaram significativamente os mercados de trabalho, resultando em profissões desvirtuadas e 
em conjuntos de competências e de tarefas modificadas (excluindo as antigas e introduzindo 
novas). Brynjolfsson e McAfee apelidaram este fenómeno de “a segunda era das máquinas”21  
e previram que “os computadores e outros avanços digitais estão a fazer pela nossa força 
mental – a capacidade de utilizarmos os nossos cérebros para compreender e moldar os nossos 
ambientes – o que a máquina a vapor e seus descendentes fizeram pela força muscular”.

Os defensores desta perspetiva, tais como Michael Ford, têm salientado que o progresso 
tecnológico está a evoluir a uma velocidade exponencial e que, atualmente, nós estamos 
somente no início de mudanças fundamentais e de progressos tecnológicos que ainda vão 
ocorrer nas próximas décadas. Um receio muito proeminente que decorre destas previsões é 
que “a produção potencialmente ilimitada pode ser alcançada por sistemas de máquinas que 
vão requerer pouca cooperação por parte dos seres humanos. O resultado seria o desemprego 
em massa, a desigualdade crescente e, em última instância, uma decrescente procura de bens e 
serviços à medida que os consumidores perdessem cada vez mais o poder de compra necessário 
para continuar a impulsionar o crescimento económico”.22

No seu relatório “O Futuro do Emprego”23, Frey and Osborne estimaram que cerca de 47% do 
emprego total nos EUA, 57% em alguns países da OCDE e 77% na China estão em risco de 
automatização. As análises estimaram especificamente que um grande número de trabalhos de 

18 ILO (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Abrufbar unter http://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
19 OECD (2011). Towards green growth. Abrufbar unter https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
20 Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
21 Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. New York: WW Norton
22 Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books
23 Frey, C and M.Osborne (2013). The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? 
Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
See also Frey, C and M.Osborne (2016 )Technology At Work v2.0 - The Future Is Not What It Used to Be. Available at 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
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escritório e de apoio administrativo, vendas, serviços e produção poderão ser automatizados 
nas próximas décadas. 

Por oposição a estas projeções, um estudo da OCDE24 estima que a automatização para 21 
países da OCDE adote uma abordagem baseada em tarefas ao invés de assentar em ocupações 
e sugere que, em geral, 9% dos empregos da OCDE são potencialmente automatizáveis. Por fim, 
existe uma série de questões éticas, legais e sociais (por exemplo, a aceitação social de robôs 
que prestam certos serviços) que afetam a amplitude e a velocidade com que as possibilidades 
tecnológicas são, de facto, concretizadas. Este estudo aponta claramente para a necessidade 
de o enfoque ser maior nas desigualdades potenciais e nas exigências de (re)qualificação 
suscitadas pela mudança tecnológica do que na ameaça global de desemprego que o progresso 
tecnológico poderá, ou não, causar. 

Desde a primeira revolução industrial tem havido preocupações de que o progresso tecnológico 
irá conduzir ao desemprego tecnológico e ao trabalho desumanizado25. Em 1930, John Maynard 
Keynes previu que: “Nós estamos a ser atormentados por uma nova doença sobre a qual alguns 
leitores talvez ainda não tenham ouvido o nome, mas da qual irão ouvir sobejamente nos 
próximos anos – a saber, o desemprego tecnológico. Isto significa o desemprego resultante da 
nossa descoberta de meios para economizar a utilização demão de obra, que excede o ritmo a 
que conseguimos encontrar novas utilizações para a mão deobra.”26

Estes medos falharam em materializar-se até agora. Uma razão para isso é que, geralmente, as 
pessoas tendem a subestimar o potencial para novos empregos, que surgem devido à criação 
de novas ocupações e indústrias. Há uma crescente variedade de novas oportunidades de 
trabalho nos domínios da análise de grandes volumes de dados, dos analistas de apoio à decisão, 
dos operadores de veículos com controlo remoto, dos especialistas na experiência do cliente, 
dos auxiliares de saúde preventiva personalizados, dos especialistas nas redes sociais, entre 
outros. Michio Kaku elenca algumas das tendências que iremos testemunhar num futuro muito 
próximo: os computadores, tal como os conhecemos, irão desaparecer, a realidade aumentada 
será uma realidade diária, a internet cerebral irá potenciar a internet, os robôs serão banais, as 
partes do corpo envelhecidas serão substituídas, os pais irão delinear a sua descendência e 
a medicina cibernética irá prolongar vidas.27 “Até 2100, o nosso destino é assemelharmo-nos 
aos deuses que outrora venerávamos e temíamos. Contudo, as nossas ferramentas não serão 
varinhas de condão e poções mágicas, masa ciência de computadores, a nanotecnologia, a 
inteligência artificial, a biotecnologia e, acima de tudo, a teoria quântica”.28 

Contrariamente às comuns preocupações de que a automação e a inteligência artificial irão 
ser responsáveis pelo fim da mão de obra humana, existem investigadores que vislumbram 
o potencial inexplorado das novas tecnologias. Segundo Paul Daugherty29, nós podemos 
ter negligenciado uma vasta área de emprego na qual colaboram a inteligência humana e a 
inteligência artificial. 

24 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 
Analysis. Disponível em https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-
in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
25 Mokyr, Joel, Chris Vickers, and Nicolas L. Ziebarth (2015). “The History of Technological Anxiety and the Future 
of Economic Growth: Is This Time Different?” Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 31-50
26 Keynes, J.M. (1930). Economic possibilities for our grandchildren. Disponível em http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf
27 Kaku, M. (2013). A Scientist Predicts the Future. The  New York Times. Disponível em https://www.nytimes.
com/2013/11/28/opinion/kaku-a-scientist-predicts-the-future.html
28 Kaku, M. (2011). Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 
2100
29 Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018). Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI
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O autor designa isto como sendo o “meio em falta” – uma zona fértil de empregabilidade para 
as pessoas nas áreas das humanidades, ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), e 
de trabalhos em serviços. Existem três tipos específicos de empregos que a inteligência artificial 
está a desenvolver neste preciso momento: formadores, explicadores e técnicos de apoio. 
Daugherty explica cada tipo de trabalho e explora, ainda mais, a forma como a inteligência 
artificial vai mudar o futuro do trabalho para as pessoas nas áreas do design, do atendimento 
ao cliente e da medicina.

Bessen30 também defende que, apesar dos receios 
de desemprego tecnológico generalizado, os dados 
revelam que a tecnologia inovadora atual está a deslocar 
em grande medida os trabalhadores para novos 
empregos, ao invés de substituí-los por completo. Entre 
os principais grupos profissionais, só os empregos da 
indústria transformadora estão a ser persistentemente 
eliminados nas economias desenvolvidas – e essas perdas 
são compensadas pelo crescimento noutras profissões. 
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) não 
irão causar desemprego tecnológico, mas sim obrigar 
os trabalhadores a atualizarem as suas competências 

rapidamente. Os exemplos demonstram como é que os trabalhos dos bancários e dos designers 
gráficos se têm alterado (ao invés de desaparecerem) ao longo ao tempo. 

O popular físico teórico Michio Kaku prevê que a enorme explosão de empregos no futuro será 
de empregos que os robôs não podem fazer, isto é, empregos que envolvem o reconhecimento 
de padrões e empregos que envolvem senso comum, assim como empregos intermediários 
que envolvem capital intelectual, criatividade – produtos da mente. Esses são os empregos 
que ainda vão prosperar no futuro).31 Tal como McKinsey incluiu num relatório recente: “As 
atividades mais difíceis de automatizar com as tecnologias disponíveis atualmente são aquelas 
que envolvem a gestão e o desenvolvimento de pessoas (9% de potencial de automatização) 
ou que requerem conhecimentos especializados para a tomada de decisão, planeamento ou 
trabalho criativo (18%).” 32

Contudo, as mudanças na tecnologia alteram os tipos de empregos disponíveis e o quão pagam 
tais empregos. Durante as últimas décadas, uma mudança considerável tem sido a “polarização” 
do mercado de trabalho, no âmbito da qual os ganhos salariais foram desproporcionalmente 
para aqueles que estão no topo e na base da distribuição de rendimentos e de competências, 
não indo para aqueles que se encontram no meio, segundo comenta David Autor.33 Isto 
deve-se ao facto de muitos trabalhos que requerem qualificações médias (por exemplo, 
administração de escritório, utilização de máquinas) consistirem em tarefas cognitivas ou 
manuais que podem ser automatizadas de maneira relativamente fácil com a tecnologia 
recente, isto porque seguem procedimentos rigorosos e previsíveis. Contrariamente, os 
trabalhos em serviços, que requerem baixas qualificações (por exemplo, cuidados pessoais, 
limpeza, segurança), abrangem muitas tarefas que são relativamente fáceis de fazer por parte 
dos seres humanos, mas muito difíceis de automatizar com a tecnologia atual. Igualmente, os 
trabalhos que exigem qualificações elevadas (por exemplo, técnicos, educadores, gestores)
envolvem frequentemente criatividade na resolução de problemas e uma interação social 

30 Bessen, J. (2015.) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth
31 Kaku, M. (2018). In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Disponível em https://
bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most
32 McKinsey Global Institute. (2017). A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. 
Disponível em https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing
%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
33 Autor, David H. (2015). “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” 
Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 3-30
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complexa, as quais também são mais difíceis de automatizar. Um resultado desta polarização 
laboral é que muitos trabalhadores que realizaram trabalhos de média qualificação têm sido 
impelidos para profissões menos qualificadas e com salários inferiores, ao passo que tem 
subido a pressão para desenvolver competências através da aprendizagem ao longo da vida 
e da educação contínua, a fim de evitar esse destino (Frey & Osborne, 2013). Todavia, Autor 
também argumenta que é improvável que esta polarização se mantenha no futuro. A secção 
final do seu artigo reflete sobre o modo como os recentes e os futuros avanços da inteligência 
artificial e da robótica devem moldar o nosso pensamento quanto à trajetória provável de 
mudança ocupacional e de crescimento profissional. Segundo o autor, a reciprocidade entre 
a máquina e a vantagem humana comparativa permite que os computadores substituam 
os trabalhadores no desempenho de tarefas rotineiras e codificáveis à medida que ampliam 
tal vantagem comparativa dos trabalhadores no aprovisionamento de competências de 
resolução de problemas, adaptabilidade e criatividade. 

O LOCAL DE TRABALHO DO FUTURO
A previsão de novas qualificações do CEDEFOP revela que, num futuro próximo, se espera que 
os ambientes de trabalho sejam caraterizados por uma maior autonomia, menor rotina, maior 
utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), esforço físico reduzido e tarefas 
sociais e intelectuais acrescidas. As competências necessárias para o mercado de trabalho irão 
transformar-se e os trabalhadores irão ter de apresentar novas competências para satisfazer 
as necessidades em mudança. Uma força de trabalho envelhecida, a sobre-qualificação e 
a polarização laboral no topo e na base da escala de competências constituem alguns dos 
desafios chave da próxima década, sendo que todos eles exigem uma ação imediata.34 

Já começámos a testemunhar o crescimento da designada “economia de biscates” – um 
ambiente de negócios que inclui o trabalho em plataformas digitais e o trabalho sob 
encomenda através deaplicativos.35 Isto implica que as organizações contratem trabalhadores 
independentes e trabalhadores por contra própria para vínculos temporários, ao invés de 
trabalhadores a tempo inteiro. Hoje em dia um contratante pode ser qual pessoa, desde um 
soldador a um designer gráfico. Mesmo as funções tradicionalmente internas foram extintas, 
forçando as empresas a adaptar-se às necessidades mutáveis dos seus trabalhadores: 85% 
das empresas referem que irão transitar para uma “mão de obra mais ágil” nos próximos anos, 
segundo diz Brian Scudamore.36 A tecnologia está a permitir cada vez mais que os empregos 
se tornem adaptáveis, tornando possível que os indivíduos escolham para quem trabalham, 
onde trabalham, quanto trabalham e o ritmo no qual trabalham. “Como consequência, a 
fronteira entre o trabalho e a vida pessoal está a esbater-se progressivamente e estamos 
a testemunhar um afastamento gradual dos indivíduos que tentam alcançar um melhor 
“equilíbrio trabalho-família” em direção a uma maior “integração trabalho-família””.37 

Isto irá alterar completamente o significado tradicional de conceitos como “empregos” ou 
“carreira” e exige dos “trabalhadores” futuros uma “vasta gama de competências que favoreça 

34 CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Consultado a 28 de junho de 
2018 e disponível em http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130
35 De Stefano, V (2016). Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Disponível em https://ssrn.
com/abstract=2767383
36 Scudamore, B. (2018). How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Disponível em https://
www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/
#366c93ec6e11 
37 OCED (2017). Future Of Work And Skills. Disponível em https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf



19

a realização e o desenvolvimento pessoais, a inclusão social, a cidadania ativa e o emprego. 
Entre estas incluem-se a escrita e a leitura, a matemática, as ciências e as línguas estrangeiras, 
bem como competências transversais e aptidões essenciais, entre as quais as competências 
digitais, o empreendedorismo, o espírito crítico, a capacidade de resolver problemas ou de 
aprender a aprender e a cultura financeira. A aquisição precoce destas competências na vida 
constitui a base para o desenvolvimento de competências mais elevadas e complexas, que 
são necessárias para estimular a criatividade e a inovação. Estas competências têm de ser 
reforçadas ao longo da vida para permitir às pessoas prosperar em locais de trabalho e numa 
sociedade em rápida evolução e para fazer face a situações de complexidade e incerteza.”38 O 
Fórum Económico Mundial identificou 16 literacias, competências e características pessoais, a 
que designou “Competências do Século XXI”:

A estas, podemos acrescentar seis competências baseadas em tarefas identificadas pela OCDE:

• competências em tecnologias de informação e comunicação (TIC);
• disponibilidade para a aprendizagem;
• competências em gestão ecomunicação;
• competências emauto-organização;
• competências em marketing e contabilidade;
• competências em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).39 

O PAPEL DA ORIENTAÇÃO DE CARREIRA E A SUA CAPACIDADE 
PARA PREPARAR OS JOVENS PARA OS EMPREGOS EMERGENTES 
DO FUTURO 
As mudanças no mundo do trabalho oferecem novas oportunidades para os orientadores de 
carreira. Atendendo à velocidade crescente com que se alteram as profissões atuais, cada vez 
mais pessoas são confrontadas com a sua própria familiarização a novas profissões e indústrias 

38 European Commission (2016). A New Skills Agenda For Europe - Working together to strengthen human 
capital, employability and competitiveness. Retrieved from: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
39 OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. Disponível em http://dx.doi.
org/10.1787/9789264273351-en
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que podem oferecer novas oportunidades de trabalho e perspetivas de carreira. A informação 
credível, objetiva e intuitiva sobre o mercado de trabalho é essencial para os cidadãos 
navegarem nas complexidades do mercado de trabalho atual e para os orientadores de carreira 
fornecerem informação e conselhos relevantes. A informação de carreira deve ser integrada nas 
matérias escolares. De facto, as competências de gestão de carreira precisam de ser adquiridas 
desde a juventude e constantemente revistas durante a vida profissional da pessoa, através de 
atividades tais como a formação no local de trabalho e a requalificação. Simultaneamente, o 
coaching de carreira precisa de apoiar as pessoas idosas para que façam uma transição bem-
sucedida para a reforma. Os governos, o setor educativo e as empresas precisam de se unir 
para encontrarem formas de assegurar que os jovens são munidos de aconselhamento e de 
formação de carreira de elevada qualidade, com enfoque nas competências digitais. 

Os orientadores de carreira podem desempenhar um papel cada vez mais importante ao ajudar 
as pessoas a compreenderem tais mudanças e a obterem, avaliarem e aplicarem informações 
de carreira relevantes nas suas tomadas de decisão de carreira e no planeamento da mesma. 
Isto implica apoiar as pessoas a lidarem com a mudança constante nos seus empregos atuais 
e a permanecerem empregáveis através da educação e aprendizagem contínuas, ajudar os 
clientes a identificarem necessidades de formação e aprendizagem, bem como apoiá-los a 
encontrarem e a concluírem com sucesso formação e educação, com o crescente número de 
recursos online a contribuir sobejamentepara isto.

Os recursos digitais (tais como os instrumentos de avaliação online, os recursos de planeamento 
de carreira, as ferramentas de correspondência entre a oferta e a procura de trabalho online 
e os serviços de orientação de carreira) desempenham agora um papel fundamental na 
orientação de carreira. A informação sobre o mercado de trabalho também produz imensos 
dados, que podem apoiar a tomada de decisão informada e o percurso de carreira. Assim 
sendo, a orientação de carreira pode beneficiar da incorporação das tecnologias digitais e 
de pedagogias de aprendizagem inovadoras (desde a orientação através das redes sociais 
até às aplicações de telemóvel e às ferramentas de realidade virtual) nos serviços, de modo 
a constituir disposições inovadoras e voltadas para o futuro ao nível da aprendizagem e da 
orientação autodirigidas. Também há um potencial considerável para conceber sistemas de 
orientação de carreira online, os quais capitalizem os avanços na inteligência artificial e o 
volume crescente de dados disponíveis sobre as carreiras das pessoas. Tais sistemas podem 
oferecer uma apreciação personalizada das carreiras dos clientes, com perguntas de entrevista 
específicas e automatizadas e avaliações que são combinadas com sugestões individualizadas 
de atividades para apoiar a gestão de carreira.40 

Porém, a orientação de carreira enfrenta inúmeros desafios em muitos países. Por exemplo, 
aqueles que proporcionam orientação não estão, muitas vezes, suficientemente familiarizados 
com as problemáticas do mercado de trabalho nem apetrechados de competências digitais. 
Por vezes, a orientação de carreira desempenha “um papel subsidiário para o aconselhamento 
psicológico; os serviços de orientação podem ser fragmentados, parcos em recursos e reativos, 
fazendo com que aqueles que mais precisam de orientação possam não conseguir obtê-la; o 
aconselhamento às vezes carece de objetividade porque os profissionais de orientação estão 
localizados em instituições de ensino com um viés pró-académico; a informação relevante sobre 
o mercado de trabalho nem sempre está disponível ou é facilmente assimilável e compreensível; 
e a base de evidência sobre ‘o que funciona’ na orientação de carreira é demasiado fraca.”41 

40 Hirschi, A. (2018). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career Research and Practice.
Career Development Quarterly. Disponível em http://www.andreashirschi.com/publicationsblog/2017/10/30/the-
fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice
41 OECD (2010). Learning for Jobs. Disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_
9789264087460-en#page1



21

Para além disso, o que é evidente por parte da investigação The State of iGen supramencionada 
é que o desadequado aconselhamento em matéria de carreiras com um viés em torno das 
carreiras tradicionais está a impedir que a maioria dos jovens beneficie de centenas de 
vagas de emprego digital. A combinação de um incremento no volume e na qualidade do 
aconselhamento de carreira oferecido nas escolas juntamente com a formação dos profissionais 
em competências digitais é essencial para evitar a escassez de competências no futuro e, em 
última instância, para aumentar a produtividade. 

Os orientadores de carreira precisam de investir no seu próprio desenvolvimento profissional, 
a fim de se adaptarem a um contexto em rápida mudança e de serem capazes de fornecer 
informação e serviços adequados. Isto traduz-se na provisão de serviços de uma maneira 
mais flexível e acessível, utilizando tecnologias móveis e online, oferecendo simultaneamente 
informação relevante sobre o desenvolvimento de competências adaptadas às emergentes 
tendências de emprego. 

ABORDAGENS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS PARA O FUTURO 
E DESENVOLVIMENTOS DE POLÍTICAS NO ÂMBITO DA 
ORIENTAÇÃO DE CARREIRA
O ritmo veloz da sociedade contemporânea significa que é essencial abordar a carreira e o 
conjunto de competências com flexibilidade, mantendo uma mente aberta, que seja recetiva 
tanto à inovação como à incerteza e que vislumbre a direção do futuro. De facto, o enorme 
volume de informação agora disponível, aliado às mudanças que se têm observado na procura 
de trabalhadores e em setores em crescimento, denota que a necessidade de orientação de 
carreira contínua e de qualidade, de apoio e informação só se vai intensificar. Num ambiente 
de trabalho global em evolução é cada vez mais importante que os indivíduos entendam o 
mercado de trabalho e como é que o mesmo está a mudar, as oportunidades de carreira que se 
estão a criar e as competências exigidas. 

A OCDE42 sublinha que “para muitas pessoas, a informação sobre a carreira – uma combinação de 
informação sobre a educação e a formação, o conteúdo e a natureza dos empregos, a procura e 
a oferta no mercado de trabalho – não é suficiente por si só. Os decisores políticos precisam de 
encontrar formas de assegurar que a informação de carreira é entendida, que as pessoas sabem 
como utilizá-la, que esta é considerada uma informação fiável e que, quando for apropriado, 
as pessoas são apoiadas na conjugação dessa informação com as suas aspirações, talentos e 
conquistas pessoais e a agirem em consonância”. 

42 OECD (2003). Career Guidance: New Ways Forward. Consultado em junho de 2018 e disponível em http://
www.oecd.org/education/innovation-education/19975192.pdf
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Como se afirma na Resolução sobre Uma Nova Agenda de Competências para uma Europa 
Inclusiva e Competitiva:  “A missão da educação e da formação consiste não só em preparar para 
o mercado de trabalho, mas também em contribuir para a inclusão e a coesão social através de 
um desenvolvimento pessoal mais abrangente e de uma aprendizagem ao longo da vida que 
possibilite aos cidadãos tornarem-se críticos, confiantes, ativos e independentes, capazes de 
compreender a complexidade da sociedade moderna e preparados para enfrentar as rápidas 
mudanças que nela ocorrem. É importante ir além das necessidades imediatas do mercado 
de trabalho e colocar a tónica também nos aspetos da educação e da formação que possam 
estimular a inovação, o empreendedorismo e a criatividade, transformar setores, criar postos 
de trabalho e novos mercados, capacitar as pessoas, enriquecer a vida democrática e contribuir 
para o desenvolvimento de cidadãos empenhados, ativos e com talentosos.”

Segundo McKinsey escreveu num relatório recente: “Os sistemas educativos deverão evoluir 
para um contexto de trabalho modificado, no qual os decisores políticos trabalham com os 
provedores de educação para melhorar as competências básicas nos campos de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM), colocando um novo ênfase na criatividade 
assim como no pensamento crítico e sistemático. Para todos, o desenvolvimento da agilidade, 
da resiliência e da flexibilidade será importante num momento em que é provável que os 
empregos de todos se alterem até certo ponto. Finalmente, a automatização irá criar uma 
oportunidade para aqueles que trabalham com recurso a aptidões humanas inatas e que as 
máquinas terão mais dificuldade em replicar: o pensamento lógico e a resolução de problemas, 
as competências sociais e emocionais, a provisão de conhecimento especializado, o coaching e 
desenvolvimento pessoal, e a criatividade.”43 

Os desafios complexos exigem decisões complexas. Os sistemas de orientação de carreira 
precisam de se redirecionar em torno do aconselhamento para o futuro através da atribuição 
de estímulos à inovação e à experimentação, fomentando uma abordagem mais compreensiva 
para desenvolver competências de gestão de carreira e um espírito orientado para o futuro que 
faça uso de tecnologias e métodos de aprendizagem inovadores, a assim como de informação 
sobre o mercado de trabalho. 

Os decisores políticos e outros líderes da sociedade precisam de desenvolver uma ampla 
agenda interdisciplinar para a nova geração do aconselhamento de carreira, incorporando 
as tecnologias digitais. Esta agenda terá de incluir informação sobre o mercado de trabalho, 
compreender as transformações sociais, as competências de carreira, as novas competências e 
os novos empregos, as inovações de carreira, assim como apoiar a criatividade e a imaginação. 
Na era digital, os serviços de carreira deveriam aproveitar os inúmeros benefícios que a 
tecnologia pode proporcionar à aprendizagem – desde experiências interativas intensas até ao 
acesso a fontes de informação e a espaços para colaboração e apoio.

Ao invés de serem temerosas quanto ao futuro, as sociedades devem aproveitar as 
oportunidades emergentes para explorar o potencial de disrupção e tornar-se mais produtivas 
e competitivas. As empresas precisam de tirar partido das oportunidades para adotarem a 
transformação e investirem nas pessoas. A educação e a orientação de carreira precisam de 
tornar-se mais ágeis e recetivas às transições sociais, com o intuito de preparar os cidadãos 
para a economia global.

43 McKinsey Global Institute. (2017). A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. 
Disponível em https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing
%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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Como referiu Alvin Tofler em 1930, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não 
sabem ler nem escrever, mas sim aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. 
“Ao instruir os alunos sobre como aprender, desaprender e reaprender, uma nova dimensão 
poderosa pode ser acrescentada à educação. O psicólogo Herbert Gerjuoy da Human Resources 
Research Organizationdescreve-a de maneira mais simples: “A nova educação deve ensinar 
o indivíduo como classificar ereclassificar informação, como avaliar a sua veracidade, como 
alterar as categorias quando for necessário, como analisar os problemas segundo uma nova 
perspetiva – como ensinar-se a si próprio. O analfabeto deamanhã não será o homem que não 
consegue ler; será o homem que nãoaprendeu a aprender.”
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CAPÍTULO 2. 
O IMPACTO POTENCIAL DOS MUNDOS 
VIRTUAIS, AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 
E OUTRAS TECNOLOGIAS SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 
DE CARREIRA E AS COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 
Autor: CTI

Os mundos virtuais em 3D têm provado ser uma ferramenta eficaz 
no compromisso para com a aprendizagem, incluindo para o 
desenvolvimento da gestão de carreira e de competências transversais.

A DEFINIÇÃO DE MUNDOS VIRTUAIS E COMO É QUE ELES 
DIFEREM DA REALIDADE VIRTUAL (RV)

De acordo com a Wikipedia44, os Mundos Virtuais podem ser definidos como:

“um ambiente imersivo simulado através de recursos computacionais, o qual pode ser habitado 
por muitos utilizadores que podem criar um avatar pessoal e, simultânea e independentemente,

44 Wikipedia (2018). Definition of Virtual words. Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
world#Future
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explorar o mundo virtual, participar nas suas atividades e comunicar com outros. Estes avatares 
podem ser textuais, representações gráficas bi ou tridimensionais ou avatares em vídeo ao 
vivo com sensações auditivas e cinestésicas. Em geral, os mundos virtuais permitem múltiplos 
utilizadores mas apenas um jogador de jogos de computador, tais como o Skyrim, que também 
pode ser considerado um tipo de mundo virtual.” 

Além disso, tal como os resultados do projeto V-Alert demonstram, os utilizadores de 
mundos virtuais têm as seguintes características:

“1. são representados por Avatares;

2. podem interagir uns com os outros;

3. podem interagir com o seu ambiente e alterá-lo de modo permanente;

4. não têm mais restrições impostas sobre si mesmos, à exceção das que podem esperar no mundo real ;

5. podem decidir a partir de uma ampla gama de ações, ou mesmo inações;

6. podem construir e criar dentro do mundo, sem terem de dominar ferramentas adicionais;

7. podem usar o mundo para uma grande variedade de fins diversos.” 45 

Assim sendo, os mundos virtuais são ambientes tridimensionais que proporcionam às pessoas 
uma interação social com outras pessoas de formas novas e estimulantes. Uma pessoa pode 
participar num mundo virtual através do seu “avatar” (a sua representação virtual ou o seu ego 
virtual) e pode interagir com outros avatares (utilizando texto, som, imagens e gestos) e com 
objetos encontrados no mundo. Existem vários tipos de mundos virtuais, sendo o Second Life 
a ser o mais popular, seguido pelo Opensim (a versão gratuita do Second Life).46

Neste momento, precisamos de clarificar a diferença entre mundos virtuais e realidade virtual. 
Uma das explicações mais completa é dada num artigo para um site de Espaço 3D:

 “O mundo virtual é um lugar fictício que tu podes visitar. A realidade virtual 
é uma forma imersiva de experimentar mundos virtuais. A diferença entre 
os mundos virtuais e a realidade virtual é como a diferença entre uma 
página da internet e os monitores a cores. Um mundo virtual, tal como 
uma página da internet, é um recetor de conteúdo. Uns óculos de RV, tal 
como um monitor a cores, é um modo de olhar para o conteúdo”. 47

MUNDOS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO
As características dos mundos virtuais (tal como foi supramencionado) tornam-nos numa 
ferramenta de educação eficaz, que permite envolver os estudantes e os alunos em atividades 
de aprendizagem mais abrangentes. Em particular, os mundos virtuais podem proporcionar 
aos alunos uma compreensão plena de uma situação, utilizando experiências imersivas 3D 
que permitem ao aluno deambular livremente pelo ambiente de aprendizagem. Por esta via, 
eles podem explorar o mundo virtual, encontrar um propósito, agir, cometer erros, colaborar

45 V-ALERT (2014). Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
46 Virtual Reality Society (2017). What are virtual worlds? Disponível em https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-
games/what-are-virtual-worlds.html
47 3dspace-3D content on the open web (2016). What is the difference between a virtual world, and virtual 
reality? Disponível em http://3dspace.com/2016/03/virtual-worlds-vs-virtual-reality/
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e comunicar com outros aprendizes. Isto explica o interesse crescente na aprendizagem e no 
ensino dos Mundos Virtuais por parte de um grande número de escolas e universidades48. 

A característica singular dos mundos virtuais é a sua capacidade para representarem tópicos 
abstratos e perigosos de formas que seriam difíceis, catastróficas ou impossíveis na vida real. 
Isto é assinalado por Phillips, que apresenta os resultados de uma iniciativa desenvolvida na 
Second Life. Tal como ele afirma: 
“O programa [Second Life] também permite aos professores conceberem, criarem e ensinarem 
num mundo virtual com 100 estudantes universitários. Foi utilizada uma série de atividades 
colaborativas para introduzir aspetos da língua e cultura chinesas a estudantes na Austrália 
antes de tais estudantes terem participado num intercâmbio na China. Quando os efeitos deste 
programa foram investigados, os dados revelaram melhorias significativas em várias áreas 
cruciais, incluindo: 

• Redução da apreensão e do constrangimento, que obstaculizam a participação em 
atividades, tais como a interpretação e a representação de papéis. 

• Facilitação para que os alunos revisitem e repitam as aulas múltiplas vezes, a fim de 
reforçar a compreensão fundamental.

• Promoção de uma melhor interação social entre os alunos, à medida que eles reagem e 
compartilham um mundo virtual, ao invés de fazê-lo por email.

• Colocação dos alunos, não do professor, no controlo do seu avatar, o que significa que 
eles podiam explorar e interagir de forma independente. Ao contrário do PowerPoint, 
onde todos observam as mesmas informações do mesmo modo e ao mesmo tempo, um 
mundo virtual permite que os alunos desenvolvam a sua própria compreensão.49

A falta de indícios não verbais, incluindo a linguagem corporal, os gestos e as expressões faciais, 
tem sido citada em estudos como afetando negativamente a comunicação. Alguns alunos 
têm, alegadamente, referido que se sentem restringidos porque não poderem utilizar as suas 
mãos para gesticular. Contudo, em mundos virtuais progressivamente sofisticados, os avatares 
movimentam-se e respondem de formas mais realistas. As placas gráficas aperfeiçoadas nos 
computadores também permitem que os alunos infiram mais significado através dessas 
conversações.

Tal como Abrosimova, Iqbala e colegas, Dreher e colegas concluem que uma vantagem 
de trabalhar em mundos virtuais é a cultura rica em inovação.50,51,52 Esta traduz-se numa 
multiplicidade de desenvolvimentos atuais que podiam ser mais amplamente utilizados na 
educação. A aprendizagem através de mundos virtuais pode ser envolvente para os alunos e 
pode influenciar os seus resultados nos exames, tal como as suas atitudes e motivações face à 
aprendizagem. Para além disso, a inspiração e o encorajamento são elementos essenciais para 
os estudantes e os alunos continuarem a explorar o potencial da educação no que respeita 
às suas próprias competências. Tais necessidades podem ser satisfeitas com a integração de

48 V-ALERT (2014). Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
49 Phillips, M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn. Disponível em :http://
theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271
50 Abrosimova,  K. (2014). Hypergrid Business. 5 ways virtual reality will change education. Disponível em 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
51 Iqbala, A. Kankaanrantaa, M. Neittaanmäkia, P. (2010). Engaging learners through virtual worlds. Procedia 
Social and Behavioral Sciences 2, 3198–3205, WCES-2010
52 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2), 211 
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mundos virtuais no processo de educação. No entanto, tais mundos precisam de ser concebidos 
de acordo com orientações alicerçadas em investigações prévias. Isto inclui a sugestão de que os 
mundos virtuais devem promover características indutivas, experimentais e sócio-colaborativas 
capazes de envolver os alunos em tarefas autênticas e desafiantes, e de que tais mundos devem 
ter regras baseadas em jogos para o entretenimento.

Em toda a literatura sobre mundos virtuais, as conclusões são as que tais mundos podem 
potenciar a motivação intrínseca, estimular a excelência nos resultados de aprendizagem e 
promover a aplicação industrial/científica.

MUNDOS VIRTUAIS NA GESTÃO DE CARREIRA
Para além de serem relevantes na educação em geral, os mundos virtuais também podem ter 
efeitos importantes na melhoria das competências em gestão de carreira. 

Tal como Kraatz define: “As competências em gestão de carreira focam-se em dotar o indivíduo 
com uma competência-chave transversal para melhor gerir e desenvolver o seu potencial na 
educação, no trabalho e na vida, numa determinada situação onde muitos fatores interagem 
em conjunto.”53

Ademais, as competências em gestão de carreira ajudam os indivíduos a entenderem-se a si 
próprios e ao mundo em redor e a assumirem o controlo das suas carreiras com todas as suas 
potenciais oportunidades.54 Elas estão agrupadas em quatro temas:

• Eu: Compreender a sua personalidade, interesses e valores é fundamental para tomar as 
decisões de carreira certas.

• Pontos Fortes: Saber como usar os seus talentos, competências e qualidades pessoais.

• Horizontes: Explorar o mundo do trabalho, a formação e a aprendizagem.

• Redes: Identificar quem pode ajudá-lo na sua trajetória profissional.

Idealmente, as crianças e os adolescentes aprendem estas competências na escola durante o 
ensino obrigatório, como parte do currículo. Tal como Kaatz propõe, isto pode concretizar-se ao 
ensinar-se competências de carreira por via da formação em tomadas de decisão e resolução

53 Kraatz, S. (2017). Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
54 Skills Development Scotland, My World of Work (2018). What are Career Management Skills, and how can they 
help you? Disponível em https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/what-are-career-management-skills-
and-how-can-they-help-you
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de problemas, de modo a transformar a educação de carreira num campo de aprendizagem e 
aplicação de um conjunto mais alargado de competências transversais.55 

Assim sendo, os mundos virtuais precisam de terrecursos que 
melhorem a autoconsciência e a confiança dos utilizadores 
relativamente à sua carreira.

A falta de consciencialização, acompanhada por baixos resultados esperados, significa que 
muitos estudantes evitam determinadas carreiras. Além disso, as experiências de aprendizagem 
e o crescimento da autoconsciência são os principais contribuintes para o desenvolvimento 
da carreira dos estudantes do ensino secundário. Assim sendo, os orientadores de carreira em 
contexto escolar são aconselhados a promover intervenções que desenvolvam experiências 
de aprendizagem significativas, melhorem os resultados esperados e a autoconsciência, 
e estimulem o interesse em várias carreiras. Os mundos virtuais oferecem uma forma 
economicamente rentável de alcançar estes objetivos e de apresentar aos alunos as carreiras 
às quais, de outra forma, não seriam expostos.56 

Tal como Greenidge descobriuquando utilizou a Teoria Sócio-Cognitiva de Carreira (TSCC) 
como um enquadramento para compreender os padrões da tomada de decisão de carreira dos 
estudantes, existem três conjuntos de influências, as quais se pensa que impactam indiretamente 
a formação dos interesses de carreira e a conversão desses interesses em objetivose conquistas. 
Estas são:

A. influências contextuais de origem e proximidade (por exemplo, oportunidades para a 
demonstração de tarefas emodelos a seguir)

B. caraterísticas pessoais, tais como o estatuto socioeconómico, a etnia, o género, a idade, 
etc. 

C. experiências de aprendizagem.

Assim, a utilização de mundos virtuaisneste âmbito pode maximizar as influências contextuais 
de origem e proximidade, bem como as experiências de aprendizagem, ajudando assim os 
indivíduos a ultrapassarem quaisquer barreiras impostas pelo seu estatuto socioeconómico, 
etnia, género, idade, etc. Da mesma forma, os mundos virtuais podem ser utilizados como um 
instrumento de capacitação para os alunos, dado que podem oferecer-lhes a capacidade de 
explorarem virtualmente uma profissão de modo a reconhecerem se têm competência para a 
mesma. Esta capacidade cedida pelos mundos virtuais tem o poder de aumentar a autoestima 
e de ampliar as escolhas de carreira.57 

Tal como Greenidgea firma: “A literatura sobre a capacitação sublinha três funções principais 
[que os mundos virtuais compartilham entre si]. Estas funções são o controlo percebido, que 
inclui as crenças pessoais sobre as capacidades para a tomada de decisão, a autoridade, a 
disponibilidade de recursos e a autonomia no planeamento e no desempenho do trabalho; 
a competência percebida, que reflete o domínio de funções e exige o enfrentamento bem-

55 Kraatz, S. (2017). Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
56 Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacy of Minority 
Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59
57 Ibid
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sucedido de situações esporádicas relacionadas comtais funções; e a interiorização de objetivos, 
que capta a propriedade energizante de uma causa nobre ou a visão entusiasmante fornecida 
pela liderança organizacional.”58

Em termos práticos, os mundos virtuais podem ser utilizados pelos alunos para experimentar, 
explorar, sentir, observar, viver e experienciar a gestão quotidiana de diversas carreiras. Por 
exemplo, um estudante pode ser exposto aos deveres e às responsabilidades de um astronauta 
ou a um dia de trabalho de um sargento. Neste sentido, os mundos virtuais ajudam a que os 
alunos interajam com os outros no campo, que ouçam, toquem e sintam os outros. Exporos 
estudantes e imergi-los com sucesso num vasto lequede carreiras tem o potencial de aumentar 
as suas competênciaspercebidas ou a auto-eficácia nas tomadas de decisões de carreira.59 

Similarmente, os mundos Virtuais podem ser um instrumento de fortalecimento da preparação 
de carreira dos estudantes. Como Venable conclui e propõe: “A exploração e o desenvolvimento de 
carreira exigem tempo, recursos e esforço. E existem muitos intervenientes no processo, desde 
os estudantes e os empregadores, até aos pais e aos serviços de apoio universitário. As novas 
tecnologias abrem mais portas para a informação e as experiências, mas a verdadeira inovação 
surgirá à medida que relacionarmos esses instrumentos com os alunos, de modo a que os 
ajudem a tomar decisões de carreira mais esclarecidas. Algumas possibilidades sugeridas pelos 
mundos virtuais implementados na preparação de carreira dos estudantes são:

Feiras de Oportunidades de Carreira Virtuais Melhoradas: os mundos virtuais podem 
ajudar o aluno a visitar virtualmente múltiplos empregadores através de um evento 
coordenado, antes da visita aos locais das feiras e das entrevistas com recrutadores;

Simulações Realistas do Local de Trabalho: os mundos virtuais podem fornecer aos 
estudantes oportunidades para expandirem a aprendizagem experiencial;

Estágios Virtuais Alargados.” 60

Em jeito de conclusão, os mundos virtuais podem ter impacto no reforço das competências 
em gestão de carreira, dado que fornecem aos estudantes a possibilidade de imergirem numa 
versão protegida do ambiente de trabalho real. Isto pressupõe um comentário imediato às 
suas ideias, decisões e ações, sem quaisquer implicações reais de cometerem um erro (mas 
com o potencial intrínseco da recompensa pelo sucesso). Contudo, a adesão aos recursos do 
mundo virtual requer não apenas tempo e esforço, mas também metodologias sofisticadas 
para adequar a tecnologia a cada atividade de aprendizagem específica.61,62,63   

58 Ibid
59 Ibid
60 Venable, M. (2016). 5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep. Disponível em https://
www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable
61 Abrosimova, K. (2014). Hypergrid Business. 5 ways virtual reality will change education. Disponível em https://
www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
62 Hans G. K. Hummel, Elizabeth A. Boyle, Sif Einarsdóttir, Arna Pétursdóttir & Aurel Graur (2017). Game-based 
career learning support for youth: effects of playing the Youth@Work game on career adaptability, Interactive Learning 
Environments, DOI: 10.1080/10494820.2017.1402062. Disponível em https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1402062
63 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2), 211
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CAPÍTULO 3. 
ORIENTAÇÃO DE CARREIRA PARA O 
FUTURO 
Autor: EBCC

CONTEÚDO: Desenvolvimentos e abordagens inovadoras da 
orientação de carreira na era da 4ª Revolução Industrial. Gestão da 
mudança e da incerteza e apoio à tomada de decisão de carreira 
em períodos de acelerada transformação tecnológica e social. 
De que tipos de competências de carreira irão precisar os jovens e 
como é que eles as desenvolverão? Técnicas e métodos úteis para 
apoiar o planeamento de carreira e a flexibilidade – a exploração 
dos empregos do futuro, utilizando metáforas e a visualização, 
estimulando a criatividade.

Neste capítulo iremos explorar o domínio da orientação de carreira no âmbito da nova 
realidade criada pela Quarta Revolução Industrial. Num mundo em que a rápida transformação 
e mudança estão omnipresentes, os decisores políticos, os educadores e os profissionais na 

35 
 

 

Раздел 3.Кариерно ориентиране за бъдещето 
Автор: EBCC 

Съдържание: Развитие и иновативни подходи в кариерното ориентиране в разгара на 
четвъртата  индустриална  революция.  Управление  на  промяната  и  несигурността 
иподпомагане на вземането на кариерни решения във времена на бърза технологична и 
обществена трансформация. Какъв тип умения за кариерата ще са нужни на младите 
хора  и  как те  биха  могли  да  ги  развият?  Полезни техники  и  методи  за  подкрепа  на 
кариерното  планиране  и  гъвкавост  –  изследване  на  професиите  на  бъдещето,  чрез 
използване на метафори и визуализации, чрез стимулиране на креативността. 

 

В  този  раздел,  ще  изследваме  ролята  на  кариерното  ориентиране  в  рамките  на  новата 
реалност  създадена  от  Четвъртата  индустриална  революция.  В  свят,  в  който  бързата 
трансформация  и  промяна  са  повсеместни,  създателите  на  политики  за  кариерно 
развитие,  експерти  в  областта  на  образованието  и  практици  са  принудени  да  направят 
критичен  преглед  на  инструментите,  с  помощта  на  които  най‐добре  биха  помогнали  на 
своите  клиенти  при  вземане  на  решения.  Също  така  ще  изследваме  елементите  на 
кариерното  развитие,  които  са  важни  при  подготовка  на  нашето  целево  население 
(младите хора) за бъдещето. 

Критичен  преглед  на  сферата  на  кариерно  развитие  в  рамките  на  Четвъртата 
индустриална революция 

Всяко  практическо  начинание  трябва  да  стъпи  на  стабилни  подходи,  а  подходите  е 
необходимо  да  стъпят  на  теории.  Теориите  предоставят  на  практиците  идеи  и  модели, 
които  обясняват  и  им  помагат  да  концпетуализират  процеса  на  кариерно  развитие.  Те 
обясняват всички фактори участващи в процеса на кариерно развитие, като по този начин 
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área do desenvolvimento de carreira são forçados a olhar criticamente para os instrumentos 
que melhor podem ajudar os seus clientes a tomarem decisões. Também iremos explorar os 
elementos do desenvolvimento de carreira que são relevantes para preparar a nossa população-
alvo (os jovens), para o futuro. 

UMA EXPLORAÇÃO CRÍTICA SOBRE O DOMÍNIO DO 
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA EM PLENA QUARTA 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Em qualquer esforço prático, as abordagens sólidas precisam ser fundamentadas numa 
orientação teórica. As teorias fornecem aos profissionais os constructos e os modelos que 
explicam e os ajudam a conceptualizar o processo do desenvolvimento de carreira. Elas explicam 
todos os fatores que estão envolvidos no processo do desenvolvimento de carreira, orientando 
assim os profissionais rumo ao que precisam de avaliar. Elas propõem abordagens, métodos e 
instrumentos para serem utilizados quando trabalham com os clientes. Elas também permitem, 
até certo ponto, fazer previsões sobre os possíveis resultados das abordagens adotadas pelos 
profissionais. Assim, quando se exploraram e propõem abordagens adequadas para o mercado 
de trabalho atual e futuro, acreditamos que é importante rever brevemente a pertinência das 
teorias do desenvolvimento de carreira no contexto criado pela Quarta Revolução Industrial.

Entre os múltiplos fatores que podem moldar a carreira de uma pessoa (tanto físicos quanto 
psicológicos), os elementos sistémicos (por exemplo, as realidades socioeconómicas e 
geopolíticas) têm uma importância significativa.64 Os serviços de carreira emergiram e 
desenvolveram-se não apenas para ajudar os indivíduos a tomarem decisões profissionais ou 
educativas, mas também para promover o desenvolvimento económico e a equidade social.65 
Consequentemente, todas as teorias do desenvolvimento de carreira consideram (algumas em 
mais larga medida que outras) os fatores ambientais. Obviamente, o grau com que tais teorias 
consideram estes fatores externos depende das crenças dos seus autores, as quais são moldadas 
pelos contextos socioeconómicos, geopolíticos, culturais e históricos nos quais eles cresceram.

Por exemplo, uma das primeiras teorias do desenvolvimento de carreira, a Abordagem de 
Traços-Fatores (Trait-Factor Approach) foi alicerçada na crença de Frank Parson (1909), segundo 
o qual as decisões de carreira devem ser tomadas com base na correspondência da natureza do 
homem com a profissão. O último elemento reflete a necessidade de considerar as realidades 
do mercado de trabalho. Na prática, isto requer uma exploração dos fatores individuais, mas 
também das profissões e dos empregos disponibilizados pelo mercado de trabalho. Esta teoria 
reflete claramente as realidades socioeconómicas e históricas do princípio do século XX, quando 
os Estados Unidos da América estavam em plena expansão económica.  

Décadas mais tarde, esta abordagem inspirou uma das teorias do desenvolvimento de carreira 
mais utilizadas: a teoria de Holland sobre as personalidades vocacionais e o ambiente de 
trabalho (1966). Esta teoria propôs vários princípios fundamentais: 

1. A maioria das pessoas pode ser classificada em seis tipos, com base nos seus interesses 
vocacionais: realista, investigativo, artístico, social, empreendedor ou convencional;

2. O tipo de personalidade vocacional de uma pessoa reflete os comportamentos que foram 
forjados na interação entre a sua personalidade e as características do seu ambiente;

3. Os ambientes de trabalho também podem ser categorizados num desses seis tipos;

64 Sears, 1982
65 Watt & Sultana, 2004
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4. A maioria das pessoas é atraída por ambientes que refletem os seus valores e que lhes 
permitem utilizar as suas competências e as suas capacidades.

Iniciámos a nossa exploração das teorias do desenvolvimento de carreira com o objetivo 
de averiguar a sua adequação para os dias de hoje. Neste contexto, será que as ideias de 
Holland são relevantes para trabalhar com os adolescentes contemporâneos? Será que estes 
seis tipos ainda podem ser úteis em plena Quarta Revolução Industrial, quando a relação 
entre os indivíduos e os mundos físicos e digitais está a evoluir para uma nova realidade em 
constante mudança? Será que os ambientes criados por esta evolução podem ser mapeados 
nas categorias propostas por Holland há quase seis décadas atrás? Alguns podem argumentar 
que estas categorias são suficientemente genéricas para permitir que sejam adaptadas a esta 
nova realidade. 

A tecnologia simplesmente molda o nosso pensamento e comportamento. Pode, ainda, ser-
se convencional, investigativo, empreendedor ou mesmo artístico ao utilizar a tecnologia. 
Tal como as ideias filosóficas gregas têm penetrado numa multiplicidade de contextos 
académicos e práticos ao longo dos séculos, também os princípios da teoria de Holland 
podem transcender o tempo. Ainda assim, os profissionais de carreira podem deparar-
se consigo próprios a questionarem em que medida uma abordagem de traços-fatores é 
relevante num mundo que está a mudar a esta velocidade, e até que ponto a necessidade 
de adaptabilidade e flexibilidade se sobrepõe à necessidade de tomar decisões nas quais a 
correspondência é o objetivo.

Outra importante teoria no domínio da orientação de carreira é a teoria do desenvolvimento. 
Para esta perspetiva é central a Teoria do Espaço e do Curso de Vida (Life-span, Life space 
Theory), de Donald Super (1972, 1990), que conceptualizou o desenvolvimento da carreira 
como um processo ao longo da vida e, por isso, enfatizou a necessidade de realçar os 
diferentes estágios de desenvolvimento humano ao longo da vida. Tal como Holland, Super 
acreditava que, quando tomam decisões de carreira, os indivíduos tentam encontrar a melhor 
correspondência entre o seu eu vocacional e o mercado de trabalhon.66 Oautoconceito 
vocacional desenvolve-se ao longo de várias etapas (isto é, grandes ciclos): 

• crescimento (do nascimento até aos 13 anos)

• exploração (14-24 anos)

• estabelecimento (25-45 anos)

• manutenção (46-65 anos)

• declínio (mais de 65 anos)67 

66 Swanson & Fouad, 2010
67 Super, 1972
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Na primeira fase – crescimento – as crianças sonham com o mundo do trabalho (por exemplo, 
em tornar-se uma princesa, um piloto, um recolhedor de lixo, um carteiro, um jogador de futebol, 
um atleta profissional, etc.), sendo influenciadas, nesse processo, pelo ambiente (por exemplo, 
pelos meios de comunicação, pela casa, pela escola e pelas relações entre pares) e pelos seus 
cuidadores. Na fase da exploração (14-24 anos), os adolescentes e os jovens adultos começam a 
ganhar consciência das escolhas que têm e dos seus pontos fortes e começam a implementar o 
autoconceito vocacional, cujo alicerce foi estabelecido desde a infância. Segundo Super, na fase 
seguinte – estabelecimento – os indivíduos avaliam as decisões que tomaram na fase anterior e 
se as escolhas de carreira estão melhor alinhadas com seus valores, competências e objetivos. 
Esta é uma fase na qual os indivíduos tentam alcançar níveis de experiência e de integração 
que os façam sentir-se preenchidos. Perto do final desta fase (35-45 anos), alguns indivíduos 
experienciam as designadas mudanças de carreira da meia-idade (também conhecida como 
a fase de renovação68). Durante esta fase, os indivíduos avaliam em que medida a trajetória 
profissional que escolheram é gratificante, ou se gostariam de explorar diferentes profissões. 

De acordo com Super, a etapa seguinte – manutenção (46-65 anos) – caracteriza-se pelo 
enfoque na melhoria da situação pessoal. Os indivíduos que se concentram em melhorar o seu 
trabalho obtêm satisfação através da inovação, da orientação e do aconselhamento dos outros, 
enquanto aqueles que não o fazem podem tornar-se indiferentes e ficar desmotivados. A fase 
final – declínio (mais de 65 anos) – é caraterizada pelo interesse no estilo de vida e em atividades 
após a reforma e, se ainda estiverem a trabalhar, no desempenho adequado do trabalho.

A relevância da abordagem desenvolvimentista de Super precisa ser analisada no âmbito do 
novo clima socioeconómico delineado pela Quarta Revolução Industrial. Será que estas fases 
de desenvolvimento são relevantes para o novo mercado de trabalho, no qual os empregos 
tradicionais estão a desaparecer e os novos empregos estão a crescer a um ritmo incrivelmente 
veloz? Super referiu também que estes ciclos não são lineares e que os acontecimentos 
importantes que ocorrem na vida de uma pessoa podem afetar a previsibilidade dessas fases. 
Por vezes, podem ocorrer miniciclos durante a transição de um ciclo para outro. Contudo, num 
clima onde a flexibilidade e a adaptabilidade são traços importantes para se ser próspero, os 
profissionais precisam analisar criticamente em que medida estas fases têm relevância no 
formato em que foram inicialmente propostas por Super. 

As crianças (particularmente aquelas que se encontram em países 
desenvolvidos e em países em desenvolvimento) cresceram sendo nativos 
digitais num mundo em que a tecnologia está por toda a parte, enquanto as 
gerações mais velhas tiveram de se adaptar a esta nova realidade.  Todavia, 
isto significa que os jovens são muitas vezes abandonados com pouca 
orientação quanto à direção a seguir, tal como os seus professores, pais, 
etc., se estão a esforçar para se adaptarem a um ambiente no qual muitos 
empregos tradicionais têm desaparecido.    

68 Murphy & Burck, 1976
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В  първия  етап  на  израстване,  децата  си  фантазират  за  професионалния  свят  (например 
искат  да  станат  принцеса,  пилот,  събирач  на  смет,  пощальон,  футболен  играч, 
професионален  спортист,  и  т.н.),  под  влияние  на  заобикалящата  ги  среда  (например 
медии, дом, училище, отношения с връстници) и на семейството/настойниците. В етапа на 
изследване  (14  –  24  г.),  тийнейджърите  и  младите  възрастни  започват  да  придобиват 
осъзнатост за изборите, с които разполагат и за силните си страни и започват да прилагат 
професионалния  си  Аз,  чиито  основи  са  били  създадени  в  детството.  Според  Сюпър,  в 
следващия  етап  –  установяване  –  индивидите  оценяват  взетите  решения  в  предходния 
етап,  за  да  преценят  дали  кариерният  им  избор  е  в  синхрон  с  ценностите,  уменията  и 
целите на личността. Това е етапът, в който индивидите се опитват да достигнат ниво на 
опитност и кариерно развитие, което ги кара да се чувстват реализирани. Към края на този 
етап  (35 – 45  г.), някои индивид изживяват онова,  което се нарича смяна на кариерата в 
средна възраст (също така известно като фазата на обновяване68). По време на тази фаза, 
индивидите  оценяват  дали  избраният  от  тях  кариерен  път  е  удовлетворяващ  или  биха 
искали да изследват други професии. 

Следващият етап, според Сюпър – поддържане (45 – 65 г.), се характеризира с фокус върху 
по‐нататъшно  развитие  на  кариерата.  Онези  индивиди,  които  се  фокусират  върху 
подобряване  на  баланса  между  работа  и  личен  живот,  намират  удовлетворение  в 
иновациите,  в  дейности  свързани  с  менторство  и  коучинг  на  другите,  а  онези  които  не 
намерят  удовлетворение  в  такива  дейности  могат  да  станат  безразлични  и  отчуждени. 
Финалният етап – оттегляне (65 г. и нагоре,) се определя с фокус върху начина на живот и 
дейностите  след  пенсиониране,  а  ако  човек  все  още  работи,  фокусът  е  върху  адекватно 
представяне на работното място. 

 

Приложимостта  на  подхода  за  развитие  през  целия  живот  на  Сюпър,  трябва  да  бъде 
разгледан  в  контекста  на  новия  социално  икономически  климат  на  Четвъртата 
индустриална революция. В частност, дали тези фази на развитие са релевантни за новия 

                                                            
68Murphy & Burck, 1976 
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No entanto, segundo os resultados de um inquérito conduzido em sete países europeus 
(Bulgária, Alemanha, Grécia, Itália, Portugal, Reino Unido) como parte integrante do mais vasto 
projeto FUTURE, os jovens (14-20 anos) acreditam que os empregos que antes eram considerados 
apenas parte da ficção científica serão, em breve, uma realidade. Os exemplos que eles deram 
demonstram uma consciencialização do papel fundamental que a tecnologia desempenha no 
mundo moderno e da pressão crescente que está a ser exercida sobre os recursos. Por exemplo, 
quando questionados sobre os novos empregos que eles podem ter no futuro, as respostas dos 
jovens incluíram um arquiteto do espaço cósmico, um médico de alienígenas, um comissário 
de bordo de naves espaciais turísticas e um caçador aquático. Apenas alguns exemplos dos 
jovens estão alinhados com as previsões feitas por especialistas em economia e tecnologia, os 
quais consideram a arquitetura, o design, a energia e a engenharia ambiental como sendo os 
setores económicos do futuro.69 

Ao explorar a abordagem de traços-fatores e a abordagem desenvolvimentista para o 
desenvolvimento de carreira, procurámos apresentar dois exemplos a partir dos quais os 
orientadores de carreira poderiam explorar e analisar a relevância dessas teorias, há muito 
defendidas, para um mundo do trabalho em rápida mudança nos dias de hoje. Encorajamos a 
realização de esforços similares com outros enquadramentos e teorias no âmbito da orientação 
de carreira. Isto pode incluir: 

• Abordagens de aprendizagem/cognitiva: teoria da aprendizagem social, de Krumboltz 
(Mitchell & Krumboltz, 1990); teoria sócio-cognitiva da carreira (Lent, Brown, & Hackett, 
2002); abordagem cognitiva do processamento de informação (Peterson, Sampson, Lenz, 
& Reardon, 2002);

• Abordagens socioeconómicas: teoria da obtenção de estatuto (Hotchkiss & Borow, 1984, 
1996); mercados de trabalho duais (Hotchkiss & Borow, 1996);

• Abordagens pós-modernas: teoria integrativa do planeamento de vida (Hansen, 1997), 
teoria da construção de carreira (Savickas, 2005), teoria do caos das carreiras (Prior & Bright, 
2011).

Os orientadores de carreira têm utilizado uma multiplicidade de ferramentas de orientação para 
ajudarem os clientes a tomarem decisões relacionadas com a carreira durante o último século. 
Estas têm incluído instrumentos psicométricos (ou de avaliação) de carreira, informações sobre 
carreiras, educação, orientação e aconselhamento de carreira.70 Embora tenha havido uma 
explosão nos avanços tecnológicos durante a última década, a ascensão dos recursos digitais 
iniciou-se no meio da Terceira Revolução Industrial (na década de 1980) e tem influenciado 
o desenvolvimento de carreira por via do surgimento de intervenções de carreira assistidas 
por computador, tanto na América do Norte como na Europa. Durante os últimos anos, as 
intervenções na carreira começaram a explorar o uso da gamificação.71 Esta metodologia 
tem sido utilizada em muitos setores diferentes (por exemplo, na gestão de desempenho dos 
recursos humanos, nos programas de fidelização em marketing, nas vendas para empresas, no 
atendimento ao cliente). Isto implica utilizar programação inteligente (artificialmente) e teorias 
de jogos tradicionais (mais frequentemente observadas no entretenimento) para permitir que 
os indivíduos explorem opções de carreira diferentes (por exemplo, OneLifeTools – https://
onelifetools.com/). A tecnologia também tem contribuído para alterar os comportamentos na 
procura de emprego, com plataformas tais como o LinkedIn, o Jobster e o Ecademy a tornaram-

69 Choi, 2016
70 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017
71 https://technologyadvice.com/gamification/
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se o “ponto de encontro” de empregadores e trabalhadores. Os candidatos a empregos melhor 
sucedidos têm uma presença online consistente, que envolve a utilização de tecnologia para se 
promoverem a si mesmos no mercado de trabalho.

EXPLORAR O INDIVÍDUO E O AMBIENTE A FIM DE 
DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PARA O MERCADO DE 
TRABALHO DO FUTURO 
No inquérito FUTURE, mais de cem respondentes (decisores políticos, orientadores de 
carreira e estudantes com idades entre os 14 e os 20 anos) reportaram que a flexibilidade, a 
abertura para a mudança e para aceitar a incerteza são as competências mais importantes 
a reunir na preparação para o mercado de trabalho do futuro. Isto é uma reminiscência 
da adaptabilidade de carreira, um conceito introduzido pelo teórico da carreira Savickas 
(1997). Segundo Savickas, tal conceito é relevante para um mundo do trabalho complexo 
e em rápida mudança, em razão do qual os orientadores de carreira devem orientar a sua 
energia no sentido de ajudarem os seus clientes a desenvolver adaptabilidade. Para fazê-
lo, os especialistas de carreira precisam de se concentrar em explorar tanto os elementos 
individuais quanto os elementos ambientais.

EXPLORAR O INDIVÍDUO   
No mesmo inquérito FUTURE, a maioria dos inquiridos considerou a “autoconsciência” como 
uma competência muito importante de que os jovens precisam, a fim de estarem preparados 
para o mercado de trabalho do futuro. Os orientadores de carreira desempenham um papel 
importante ao ajudarem os seus clientes (independentemente de onde estão ao nível do seu 
desenvolvimento) a aprenderem sobre as suas aptidões e atributos. Isto engloba a utilização 
de uma variedade de recursos para explorar diferentes temas e competências (por exemplo, 
interesses, valores, características pessoais, pontos fortes, fraquezas, estilos de tomada de 
decisão, etc.). Estes recursos revelam maior eficácia quando são utilizados no âmbito de um 
enquadramento teórico e foi por esse motivo que explorámos a pertinência contemporânea 
de algumas das principais teorias supramencionadas. Similarmente, os profissionais devem 
adaptar cada recurso às necessidades dos seus clientes. Então, se a tecnologia for o veículo 
privilegiado pelos seus clientes, os profissionais precisam adaptar os seus instrumentos em 
consonância. Por exemplo, se um jogo de correspondência de cartas tiver sido anteriormente 
utilizado com os jovens para explorar preferências e interesses, as abordagens gamificadas 
digitais podem ser usadas para atingir o mesmo objetivo de uma forma mais apelativa para os 
clientes jovens. 
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притежава, за да се подготви за бъдещия пазар на труда са гъвкавост, отвореност към 
промяната и възприемане на несигурността.  

Това  напомня  на  кариерната  адаптивност, понятие  измислено  от  кариерния  теоретик 
Савикас  (1997).  Според  Савикас,  това  понятие  е  релевантно  за  комплексния  и  бързо 
променящ  се  свят  на  труда  и  кариерните  консултанти  трябва  да  насочат  енергията  си  в 
посока  да  помогнат  на  своите  клиенти  да  развият  адаптивност.  За  да  го  постигнат, 
кариерните  специалисти  е  необходимо  да  се  фокусират  върху  проучване  на 
индивидуалните елементи и елементите на заобикалящата среда. 

Проучване на Аза 

В същото проучване на FUTUREповечето респонденти, смятат че „самосъзнанието“ е много 
важно  умение,  нужно  на  младите  хора,  за  да  бъдат  подготвени  за  пазара  на  труда  на 
бъдещето.  Кариерните  експерти  имат  важна  роля  да  помогнат  на  клиентите  си 
(независимо къде се намират в  своето развитие) да научат  за  своите умения и качества. 
Това  включва  използването  на  различни  ресурси  за  проучване  на  различни  теми  и 
компетентности (например интереси, ценности, личностни характеристики, силни страни, 
слаби страни, стил на вземане на решения, и др.). Тези ресурси са най‐ефективни когато се 
използват  в  теоретична  рамка  и  поради  тази  причина  ние  разгледахме  по‐горе  някои 
популярни теории и тяхната съвременност. По същия начин, кариерните експерти трябва 
да персонализират всеки ресурс към нуждите на своите клиенти. Така ако технологията е 
предпочитаното  средство  за  техните  клиенти,  то  те  е  необходимо  да  адаптират 
инструментите, които използват спрямо това. Например, ако преди се е използвала игра с 
напасване на  карти,  за да  се изследват  предпочитанията и интересите на младите  хора, 
могат да се използват подходи с дигитална игровизация, за да се постигне същата цел по 
по‐интересен за младите клиенти начин. 
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EXPLORAR O AMBIENTE 
Aos estudantes que participaram no inquérito FUTURE também foi pedido que classificassem 
o seu nível de confiança com certas competências. Enquanto a capacidade para revelar 
flexibilidade e abertura para a mudança, criatividade e uma atitude positiva em relação ao 
futuro obtiveram pontuações elevadas, o conhecimento sobre as tendências do mercado 
de trabalho e as previsões sobre as necessidades de qualificações receberam uma baixa 
pontuação. Para ajudarem os estudantes nesta área, os profissionais precisam de se “manter 
ao corrente das tendências e das realidades atuais do mercado de trabalho”72. As tendências 
do mercado de trabalho têm sido fortemente influenciadas durante a última década por 
questões tais como a globalização, a instabilidade financeira e o lento crescimento económico, 
a volatilidade geopolítica, o rápido crescimento da tecnologia e as alterações demográficas. 
De seguida iremos centrar-nos brevemente nos principais efeitos da globalização e do veloz 
avanço tecnológico. 

Globalização  

O impacto da globalização tem crescido ao longo das últimas décadas, afetando agora 
muitos temas socioeconómicos, geopolíticos e demográficos distintos em todo o mundo. 
Isto significa que um acontecimento ou uma mudança num sistema desencadeia um efeito 
em cascata a nível global. Um exemplo disto é o colapso financeiro de 2008, o qual foi 
originado nos Estados Unidos da América mas afetou economias e mercados de trabalho 
em todo o mundo. Contudo, paralelamente, a globalização também permite que a partilha 
de conhecimento seja eficaz e que os desenvolvimentos positivos num sistema possam ser 
transferidos para outro sistema. Isto foi evidente na subcontratação de trabalho altamente 
qualificado na Europa Central e na Europa Oriental, atendendo a que geraram novos empregos 
e criaram uma oportunidade para que o conhecimento fosse importado e adaptado nesses 
países.73 Como resultado, os setores de tecnologia nesses países estão atualmente a florescer, 
tanto em termos de produção como em termos de serviços.

Embora os efeitos da globalização nas economias locais sejam quase impossíveis de prever, 
os orientadores de carreira precisam de ter em consideração as tendências globais no seu 
trabalho com os clientes, dado que eles são suscetíveis de ter alguma influência no contexto 
local. Além disso, não é incomum que os jovens de países desenvolvidos e em desenvolvimento 
iniciem suas carreiras ao irem trabalhar para fora do país.74 Esta mobilidade global é mais um 
elemento que os orientadores de carreira precisam de considerar, atendendo a que os jovens 
encaram a viagem como uma oportunidade tanto para adquirirem experiência de trabalho 
como para expandirem a sua compreensão sobre outras culturas e países. Consequentemente, 
se uma carreira for definida tanto pelo trabalho quanto pelas escolhas pessoais, os orientadores 
de carreira precisam de demonstrar flexibilidade e abertura para ajudarem os clientes a fazer 
escolhas que os preparem para este mundo global. 

O Rápido Progresso Tecnológico

O rápido progresso tecnológico registado durante os últimos dez anos tem aumentado a 
velocidade da globalização e transformado os nossos valores, as nossas abordagens para com 
a família, a amizade e a carreira. Os jovens nativos digitais (que incluem os jovens Millennials e 
os membros da Geração Z) cresceram sem conhecerem um mundo desprovido de telemóveis, 

72 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017, p. 122
73 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
74 Jansel et al., 2017



37

de Internet ou redes sociais, pelo que consideram difícil imaginar relações, amizades, educação 
e, inclusive, diversão que não envolvam tecnologia.75 

Portanto, quando se trata das suas carreiras, a tecnologia desempenha um papel preponderante 
para os nativos digitais, pelo menos de duas formas – é um instrumento indispensável no local 
de trabalho e está a influenciar a velocidade com base na qual se criam novos empregos. De 
acordo com um relatório do Fórum Económico Mundial, “em muitas indústrias e países, as 
ocupações ou as especialidades mais procuradas não existiam há dez ou cinco anos atrás, e o 
ritmo da mudança deverá acelerar.” 76

Repensar o Mundo do Trabalho

Os empregos que envolvem tarefas repetitivas (por exemplo, o trabalho em linha de montagem, 
as tarefas agrícolas e o processamento de dados) estão a desaparecer. Os computadores já 
podem processar dados muito mais rapidamente do que as pessoas, o que significa que o 
encaminhamento dos clientes no sentido de empregos que, em breve, serão automatizados 
parece imprudente. No entanto, existem outras características humanas cuja equiparação 
pela inteligência artificial é difícil de imaginar. Estas englobam a criatividade, a perspicácia, a 
inovação, o senso comum, a curiosidade, a paixão e a liderança. De facto, muitas empresas têm 
reportado uma escassez de pessoal com elevadas competências executivas, as quais incluem 
muitas das características descritas anteriormente.77 

Tal como as mudanças suscitadas pela automatização na década de 1970, os novos empregos 
que estão a emergir exigem competências inovadoras e criativas. Embora esta informação 
possa ser útil para os profissionais de carreira orientarem os jovens nas suas escolhas educativas 
e de carreira, há uma advertência a considerar. Existe um consenso quanto ao facto de o ritmo 
e o impacto exatos destes desenvolvimentos não serem totalmente compreendidos pelos 
especialistas e quanto ao facto de, para serem bem-sucedidas, tais mudanças precisarem 
de ocorrer paralelamente às mudanças nas políticas económicas e de emprego.78 Alguns 
especialistas defenderam, assim, uma mudança de paradigma ao nível sistémico; da reconversão 
para a reavaliação do mundo do trabalho.79,80

Um pré-requisito para repensar o mundo do trabalho é a consciência da complexidade e da 
velocidade das mudanças tecnológicas. Os indivíduos não podem competir com as máquinas 
no que se refere ao trabalho manual e repetitivo, mas podem fazê-lo quando o trabalho manual 

75 Hershatter& Epstein, 2010
76 World Economic Forum (2016). The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for theFourth 
Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
77 Ibid
78 Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
79 Brynjolfsson & McAfee, 2014
80 World Economic Forum (2016). The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for theFourth 
Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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exigir criatividade. Igualmente, eles não podem competir com os computadores no que se refere 
às tarefas analíticas complexas e repetitivas, mas podem fazê-lo quando se tratar de um trabalho

que exija discernimento e pensamento crítico. Por exemplo, os programadores que utilizaram 
inteligência artificial têm começado a desempenhar tarefas repetitivas relacionadas com o 
atendimento ao cliente, o marketing e as vendas. Todavia, os programadores que desenvolvem 
estes instrumentos precisam de criatividade, a fim de conceberem tal funcionalidade. É a 
inovação da mente humana que está a desenvolver as estratégias a seguir e o conteúdo para 
esses programas (por exemplo, os especialistas em redes sociais, os designers gráficos e os 
especialistas em experiências de compras online).

Alguns autores defendem que esta nova revolução tecnológica modificará a filosofia das 
empresas multinacionais, as quais irão transitar de uma economia do conhecimento para uma 
economia humana.81 Como corolário, os trabalhadores devem focar-se no desenvolvimento de 
competências que os diferenciem, ao invés de os aproximarem, das máquinas. É claro que isso 
exigiria uma mudança estrutural na educação, a qual atualmente funciona no âmbito de um 
paradigma de “aquisição de conhecimentos”. 

Repensar a Educação  

As mudanças na educação ocorrem frequentemente a um ritmo mais lento do que aquelas que 
acontecem no mercado de trabalho. O sistema educativo precisa de comunicar melhor com o 
mercado de trabalho para evitar que se gerem défices de competências, os quais contribuem 
para aumentar as taxas de desemprego.82,83 A educação centra-se na aquisição de conhecimento 
para as qualificações, enquanto os empregadores, influenciados pelas realidades do mercado 
de trabalho, estão interessados nas competências práticas dos seus trabalhadores (atuais ou 
futuros). De facto, os principais empregadores à escala global têm começado a construir os 
seus sistemas de formação internos de uma forma que lhes permite desenvolver melhor a mão 
de obra com as competências apropriadas que são necessárias.84 

Paralelamente, novos métodos de distribuição têm-se tornado cada vez mais populares no 
âmbito da educação (por exemplo, os Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs)). Num mundo 
global interligado, os agentes educativos online podem dar aos alunos um acesso livre às aulas 
por via da internet, que combinam materiais de curso tradicionais (por exemplo, palestras 
filmadas e listas de leitura) com métodos de aprendizagem interativos (por exemplo, fóruns de 
discussão para estudantes e professores). As vantagens dos cursos MOOC incluem:

• os módulos de aprendizagem abordam as competências que são procuradas no mercado 
de trabalho;

• os cursos têm uma curta duração, concedendo flexibilidade aos alunos;

• alguns módulos são concebidos no âmbito de programas de certificação que assentam em 
competências específicas exigidas por determinadas indústrias;

• os alunos que participam nestes cursos recebem uma qualificação acreditada após a 
sua conclusão bem-sucedida, demonstrando um nível mínimo de competências na área 
estudada.

Embora os críticos dos cursos MOOC tenham apontado para a sua falta de rigor académico, 
os peritos em tecnologia sugerem que o sistema educativo online tem o potencial de ser um 

81 Seidman, 2014
82 World Economic Forum (2016). The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for theFourth 
Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
83 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
84 EIUL, 2016
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recurso que os indivíduos podem utilizar para se adaptarem melhor e mais rapidamente a um 
mercado de trabalho em constante mudança.85

Repensar o Aconselhamento de Carreira   

Os orientadores de carreira sempre precisaram de estar cientes das necessidades dos seus 
clientes e do mercado de trabalho, de forma a ajudarem as pessoas a alcançarem resultados 
positivos. No passado, talvez o conhecimento adquirido pelos profissionais durante a sua 
formação inicial ainda fosse válido muitos anos depois. Contudo, como ilustrámos nesta secção, 
as coisas mudam rapidamente no mercado de trabalho atual. Portanto, uma abordagem flexível 
para o desenvolvimento profissional contínuo precisa de ser uma preocupação central para 
todos os orientadores de carreira, especialmente porque os clientes confiam no conhecimento 
desses profissionais para os ajudarem a navegar num mundo de trabalho em mudança. 

Os orientadores de carreira precisam de desenvolver competências que os ajudem a trabalhar 
eficazmente com os clientes nativos digitais. Eles precisam de conquistar a confiança dos seus 
clientes, pelo que é essencial uma robusta compreensão sobre a tecnologia. Eles precisam de 
compreender os métodos de comunicação preferidos pelos seus clientes. As sessões presenciais 
de 50 minutos num escritório podem ser uma opção através da qual o profissional e o cliente 
estabelecem uma ligação. As conversas online/por vídeo poderiam ser uma outra opção.

Os orientadores de carreira também precisam de se manter constantemente bem-informados. 
Eles precisam de entender as tendências globais e ter um conhecimento básica sobre o 
impacto do progresso tecnológico no mercado de trabalho. Igualmente, eles precisam de ter 
um conhecimento aprofundado sobre as competências e os métodos de empregabilidade 
exigidos pelos empregadores. Um perfil online é quase obrigatório para qualquer pessoa que 
esteja à procura de trabalho. Contudo, os profissionais também precisam de sensibilizar os 
seus clientes para a forma como os empregadores utilizam a internet para investigarem os 
candidatos. Será que os clientes estão cientes da imagem criada pelas suas contas nas redes 
sociais? Será que essa é uma imagem com a qual eles se sentem confortáveis para que seja vista 
por potenciais empregadores?

Os orientadores de carreira precisam de rever constantemente o seu próprio conhecimento e 
os instrumentos que utilizam, de modo a proporcionarem uma orientação que seja adequada 
à realidade do mercado de trabalho contemporâneo. O âmbito do material e dos recursos de 
apoio pode permanecer o mesmo, mas ambos precisam ser digitalizados e constantemente 
revistos, a fim de garantir que permanecem úteis para as gerações mais jovens.

Durante este processo, os profissionais precisam de permanecer flexíveis, adaptáveis e 
tolerantes. Estas têm sido consideradas virtudes importantes para a profissão.86  Ao procurarem 
reiteradamente fortalecer estas competências, os orientadores de carreira também podem 
ajudar os seus clientes a desenvolverem melhor competências semelhantes, dado que eles 
atuam como uma fonte de inspiração.

85 Brynjolfsson&McAfee, 2014
86 Jansel et al, 2017
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CAPÍTULO 4. 
PREVISÕES DO MERCADO DE TRABALHO 
E RELATÓRIOS DE INFORMAÇÃO SOBRE 
COMPETÊNCIAS – COMO OS EMPREGOS 
ESTÃO A MUDAR EM DIFERENTES 
SETORES
Autor: CIAPE

CONTEÚDO: Delinear as tendências mais significativas que irão afetar a 
criação de empregos e a procura de competências, novas competências 
e empregos emergentes, os requisitos para novos tipos de competências, 
as abordagens mais eficazes para a antecipação e o desenvolvimento de 
competências. Quais os setores que irão ser mais afetados pelas mudanças 
de emprego e quais serão as que se prevê que gerem mais empregos no 
futuro; procura de competências em vários setores.

A Quarta Revolução Industrial é caracterizada pelo crescimento de uma série de novas 
tecnologias que estão a reunir o mundo físico, o mundo digital e o mundo natural, algo que 
está a influenciar os campos académicos, as economias e as indústrias e, inclusivamente, a 
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Раздел  4.Прогнози  за  пазара  на  труда  и  доклади  за  проучване  на  уменията  –  как  се 
променят професиите в различните сектори 
Автор: CIAPE 

Съдържание:Преглед  на  най‐значимите  тенденции,  които  ще  се  отразят  на 
създаването  на  работни  места  и  търсенето  на  умения,  нововъзникващи  умения  и 
работни  места,  изискванията  за  нови  видове  умения,  най‐ефективните  подходи  за 
предвиждане  и  развитие  на  уменията.  Кои  сектори  ще  бъдат  най‐засегнати  от 
промените в професиите и кои сектори се очаква да генерират повече работни места 
в бъдеще; изисквания за умения в различните сектори. 

 

Четвъртата  индустриална  революция  се  характеризира  с  развитие  в  редица  нови 
технологии, които събират в едно физическите, дигиталните и природните светове. Tова е 
тенденция  която  оказва  въздействие  върху  академичните  дисциплини,  икономиките  и 
индустриите  и  дори  отправя  предизвикателство  към  идеите  за  това  какво  означава  да 
бъдеш  човек.  Всичко  това  е  сложен  и  взаимосвързан  феномен,  който  оказва  влияние 
върху  всички  сектори.  Тази  тенденция  размива  границите между различните измерения 
на труда, трудовата заетост и дейностите извън работа87. Наистина човек може да каже, че 
една  от  основните  характеристики  на  четвъртата  индустриална  революция  е  точно  тази 
висока степен на взаимосвързаност и интеграция между и сред различните компоненти и 
действащи лица в една глобализирана социо‐икономическа система. Пазарът на труда, със 
своите  различни  нива  и  сектори,  е  част  от  тази  тенденция.  Моделите  на  потребление, 
производство  и  трудова  заетост,  създадени  от  четвъртата  индустриална  революция, 

                                                            
87Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 2018 
from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital‐age 
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desafiar ideias sobre o que significa ser humano. É um fenómeno complexo e interligado, 
que afeta todos os setores. Esta tendência esbate as fronteiras entre diferentes dimensões 
de trabalho, emprego e atividades fora do trabalho87. De fato, poderia dizer-se que a 
principal característica da Quarta Revolução Industrial é, precisamente, este elevado 
grau de interconexão e integração entre os vários componentes e atores de um sistema 
socioeconómico globalizado. O mercado de trabalho, nos seus diferentes níveis e setores, 
faz parte desta tendência. Os padrões de consumo, de produção e de emprego criados pela 
Quarta Revolução Industrial colocamenormes desafios, os quais requerem que as empresas, 
os governos e os indivíduos sejam pró-ativos para os enfrentarem.88 

As tendências sociopolíticas emergentes, tais como a mudança demográfica e a ascensão 
da “Geração Z”, são definidas por novas formas de consumir, de aprender e de trabalhar. 
Isto é acompanhado pela incerteza geopolítica e pela desigualdade crescente (tanto a nível 
internacional como a nível europeu), assim como pela urbanização continuada e pelos 
receios associados no que respeita à sustentabilidade (no âmbito da economia, do ambiente 
e da sociedade). Tudo isto contribui para um medo perene sobre o impacto da mudança 
tecnológica e da automatização no emprego e sobre a forma com base na qual isto irá moldar 
a oferta e a procura de competências.

Um recente relatório do Fórum Económico Mundial sobre o Futuro 
dos Empregos cita uma estimativa de que 65% das crianças que, 
hoje em dia, entram na escola primária irão acabar por trabalhar 
em empregos que ainda não existem.89

O risco de redundância é uma ameaça real em algumas profissões atuais, à medida que novos 
empregos e novas oportunidades profissionais emergem e crescem rapidamente noutros 
locais. No entanto, estas novas áreas exigem diferentes qualificações. O impacto exato de 
tais mudanças é variável consoante os setores, além de produzir um efeito desigual entre 
as regiões e os níveis da sociedade. No entanto, apesar disso, as previsões do mercado de 
trabalho europeu são positivas, prevendo-se o crescimento do emprego na maioria dos 
setores e das indústrias.90

Há muitas formas diferentes de avaliar a escala e a natureza das mudanças na oferta e na 
procura de competências, assim como quaisquer incompatibilidades daí resultantes. Uma 
abordagem setorial para tais questões é definida como sendo aquela que observa as 
necessidades de competências em mudança segundo a perspetiva de um setor em particular. 
O termo ‘setor’ define uma área específica da atividade económica, com estas subdivisões 
a serem utilizadas para efeitos de análise e classificação de um sistema económico.91 A 
Figura 1 realça algumas profissões abrangentes que, segundo o questionário europeu de 
competências e empregos do próprio Cedefop, são suscetíveis de ter perfis de competências 

87 Eurofound (2018). The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Disponível em 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital-age
88 World Economic Forum (2018). The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Disponível em https://
www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
89 World Economic Forum, (2016). The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, Geneva
90 Wilson, R. A., Trjani, H. andRihova, T. (2016). Working at sectoral level. Guide to anticipating and matching skills 
and jobs, Volume 3. Compendium on anticipation and matching of skills. European Training Foundation, European 
Centre for the Development of Vocational Training, International Labour Office.
91 Cedefop, (2016). Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey, Thessaloniki and Cedefop, Analysing skill mismatch Project
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estáveis ou instáveis.92 Talvez sem surpresa, dada a confiança que depositam na tecnologia, 
aqueles que trabalham com as TIC, em saúde, eletrónica e em setores de serviços profissionais 
e científicos são mais propensos a estarem vulneráveis perante a evolução das necessidades 
em matéria de qualificações, por comparação com aqueles que estão inseridos em profissões 
que geralmente envolvem menos tarefas dependentes do uso da tecnologia.

Figura 1: Grau de Mudança (Recente e Antecipada) nos Perfis de Competências dos 
Empregos, 2014, UE28

Fonte: Questionário europeu de competências e empregos do Cedefop (disponível aqui).

Muitos dos postos de trabalho suscetíveis de registar uma queda no emprego são de baixa 
ou de média qualificação por natureza; por exemplo, a produção industrial, a administração, 
o secretariado e as vendas. Outras profissões irão ser, provavelmente, confrontadas com 
diferentes tendências, como sejam a agricultura, o comércio especializado, a construção e 
os serviços prestados a nível local (preparação de alimentos, serviços de limpeza e hotelaria), 
que os consumidores valorizam cada vez mais. Esse padrão sugere que algumas profissões 
podem ter chegado ao ponto de reconfigurarem o trabalho e de atualizarem as competências 
dos trabalhadores. Esta perspetiva é corroborada pelo ressurgimento de alguns trabalhos 
artesanais, tais como a barbearia, o fabrico de cerveja e os têxteis. A extensão do fenómeno 
de envelhecimento da população é evidente quando se trata das previsões relativas a diversas 
profissões no setor público. Isto inclui aquelas relacionadas com a educação (em particular, 
o ensino pós-secundário e a aprendizagem ao longo da vida), os cuidados de saúde, o apoio 
social, os cuidados pessoais; prevendo-se que todas elas cresçam.93 

92 Cedefop, (2016). Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey
93 FORBES (2018). The jobs with the brightest future. Consultado em junho de 2018 e disponível em https://
www.forbes.com/pictures/efkk45fmhd/the-jobs-with-the-brightest-future-2/#7b62141d40b1
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преодоляване  на  разликата  в  уменията.  Тези  кампании  са  насочени  в  частност  към 
младите хора, с фокус върху използване на техните дигитални умения и ресурси.99 
 

 
Дори  и  бъдещето  да  изглежда  някак  несигурно,  в  следващите  години  се  очертава  да 
нарасне несъответствието в умения. От втората половина на 20‐ти век насам, започнаха да 
се  прилагат  техники  за  прогнозиране  и  планиране  на  бъдещето  като  официален 
инструмент при създаване на политики. Те се използват, за да се идентифицират бъдещи 
предизвикателства, възможности и нуждата от нови умения, като целта е да се предостави 
адекватна информация и данни, за да се намали риска от несъответствие в уменията и да 
се подкрепи образованието/обучението и планирането на политики за икономиката. 
Съществуват  много  прогнозни  техники,  които  изследователите  и  практиците  могат  да 
използват самостоятелно или в комбинация с други. Изборът на най‐добър подход зависи 
от наличния настоящ проблем, както и от специфичния икономически, институционален и 
социален произход на дадена страна. Когато сме изправени пред предизвикателства няма 
универсално  решение,  което  да  е  валидно  за  всички.  Методите,  които  най‐често  се 
използват при предвиждане на нуждите от умения са методът Делфи, експертни панели, 
сценарии, преглед на литература и статистика, брейнсторминг и SWOT анализ. 
Прогнозната методология може да се раздели на няколко категории100: 

• Обяснителни методи 

                                                            
99  Decent  jobs  for  youth  (2018),  Digital  skills  for  youth.  Retrieved  in  June,  2018  from: 
https://www.decentjobsforyouth.org/theme/digital‐skills‐for‐youth#Why 
100Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V.  (2016).Developing skills  foresights, scenarios and  forecasts.Guide  to 
anticipating and matching skills and  jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/analysing-skill-mismatch
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As profissões criativas, digitais, de design e de engenharia têm uma excelente perspetiva e 
são fortemente complementadas pela tecnologia digital. Inclusivamente, espera-se que as 
profissões de arquitetura e ecológicas beneficiem de um crescimento contínuo na urbanização 
e de um maior interesse pela sustentabilidade ambiental. Além disso, embora haja um 
declínio previsto em muitas profissões relacionadas com as vendas devido à expansão do 
comércio digital, as funções de nicho, tais como as dos engenheiros de vendas e dos agentes 
imobiliários, podem contrariar esta tendência.94 

As competências dos indivíduos – em todas as suas variações – são, atualmente, consideradas 
determinantes fundamentais para o sucesso económico e social e, portanto, desempenham um 
papel fundamental na determinação das vantagens comparativas dos países.95 As competências 
“suaves” – ou transversais – (tais como, aquelas que estão associadas aos relacionamentos 
interpessoais, à perceção social, à resolução de problemas complexos e à tomada de decisão) 
desempenham um papel crucial. Estas são complementadas por áreas de conhecimento mais 
abrangentes, com uma combinação das duas a sustentar todos os empregos de alta tecnologia 
emergentes. As competências cognitivas mais desenvolvidas (tais como, a originalidade, 
a fluidez de ideias e a aprendizagem ativa) também são cada vez mais essenciais para o 
desenvolvimento da carreira no futuro.96

A necessidade de mais talento em determinadas profissões – muitas vezes relacionadas com 
a tecnologia – corresponde a uma elevada instabilidade na procura de competências em 
todas as profissões. Isto conjugou-se para fazer com que, atualmente, a maioria das empresas 
enfrente grandes dificuldades de recrutamento e escassez de talentos. Esta é a razão pela qual 
organizações como a UE97 e as suas agências98 estão a dar maior relevância à antecipação das 
necessidades de competências. Ao fazê-lo, espera-se gerir de uma forma proativa e incentivar a 
uma melhor correspondência entre a mão de obra e as necessidades do mercado de trabalho, 
algo que também deve promover mais e melhores empregos, a par da aprendizagem ao longo 
da vida. Similarmente, para além da Europa, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
União Internacional de Telecomunicações (UIT) estão envolvidas em diversas campanhas que 
procuram colmatar as lacunas de competências. Tais campanhas são especificamente dirigidas 
aos jovens, com enfoque na utilização das suas competências e dos seus recursos digitais.99

Mesmo que o futuro permaneça relativamente incerto, o aumento do desfasamento de 
competências parece provável nos próximos anos. Desde a segunda metade do século XX, 
as futuras técnicas de previsão e planeamento têm sido implementadas como instrumentos 
políticos formais. Elas têm sido utilizadas para identificar desafios, oportunidades e novas 
necessidades de competências para o futuro, com o intuito de fornecer dados e informações 
relevantes para reduzir o risco da inadequação de competências e para apoiar a educação/
formação e o planeamento das políticas económicas.

Existem muitas técnicas de previsão que os investigadores e os profissionais podem utilizar 
por si próprios ou em conjunto com outras. A abordagem mais adequada depende do assunto 
abordado, assim como do contexto económico, institucional e social específico de um país. 

94 Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. and Schneider, P. (2017). The Future of Skills: 
Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_
employment_in_2030_0.pdf
95 OECD (2017). OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264273351-en
96 World Economic Forum (2016).The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
97 Este é, por exemplo, o caso da Estratégia Europa 2020 e, em particular, da Nova Agenda de Competências 
para a Europa. Ver também: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223, acedido a 28 de junho de 2018 
98 Ver em particular: CEDEFOP www.cedefop.europa.eu com o Skills Panorama na UE, e o  Eurofound www.
eurofound.europa.eu
99 Decent jobs for youth (2018). Digital skills for youth. Consultado de junho de 2018 e disponível em https://
www.decentjobsforyouth.org/theme/digital-skills-for-youth#Why
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Um tamanho único não serve para todos no que se refere aos desafios com os quais nos 
confrontamos. Os métodos mais comummente utilizados na antecipação da necessidade 
de competências são o Método Delphi, os painéis de especialistas, os cenários, a revisão 
bibliográfica e a estatística, a troca de ideias e a análise SWOT.

A metodologia de previsão pode ser divida em várias categorias100:

• Métodos exploratórios

Os métodos exploratórios partem do presente e tentam observar onde é que os acontecimentos 
e as tendências nos podem levar, explorando os cenários “e se?”. Isto significa que os métodos 
exploratórios se iniciam com pré-condições ou possibilidades que já existem. As técnicas 
comuns que são utilizadas nesta categoria são o Método Delphi, os cenários e as análises de 
impacto cruzado.

• Métodos normativos

Os métodos normativos começam com a visão de um futuro possível ou desejável e trabalham 
retrospetivamente para observar se, e como é que, esse futuro pode ser alcançado ou 
evitado, atendendo aos constrangimentos existentes (competências, recursos, tecnologias, 
instituições). A previsão invertida ou a análise morfológica são comuns nesta categoria. 
Contudo, existem poucos dados disponíveis sobre qual dessas abordagens é a mais eficaz e 
sobre as condições em que consegue sê-lo. Portanto, isto sugere que os métodos normativos 
são mais eficazes quando já existe uma visão amplamente partilhada, e onde a previsão pode, 
então, desenvolver uma estratégia sobre como alcançá-la. Os métodos exploratórios podem 
ser mais úteis nos casos em que não existe consenso a respeito dessa visão. 

• Outras categorias

Outra forma de classificar os métodos é considerar as suas capacidades para recolher ou 
processar informação com base em evidências, conhecimento, interação ou criatividade. Esses 
atributos são os elementos constitutivos do “Diamante de Previsão” de Popper”101  (ver abaixo). 
O Diamante de Previsão não exige a combinação de métodos, mas revela quais são os atributos 
que prevalecem num método específico. O Diamante de Previsão descreve os métodos a partir 
da perspetiva de como é que eles são criados e desenvolvidos, e de quais são os atributos 
determinantes num método particular aplicado. Por exemplo, criar cenários é considerado uma 
atividade criativa. Consequentemente, isto aproxima-se do auge da “criatividade” do diamante 
prospetivo, apesar de os conhecimentos serem maioritariamente ”baseados na evidência”. 
O Diamante de Previsão reconhece a atividade principal ao aplicar o método, mas não 
reconhece os contributos nem os resultados de um métodoespecífico. Quanto mais próximo o 
método estiver da ponta do diamante, mais ele é afetado por um determinado atributo. Pode 
considerar-se que alguns métodos são essencialmente baseados na evidência (tais como, as 
revisões bibliográficas e estatísticas), enquanto outros estão principalmente centrados na 
criatividade (tais como, os cenários). No meio do diamante estão os métodos cujos resultados 
são produzidos por uma miscelânea de demais atributos. Os atributos específicos sobrepõem-
se e combinam-se de maneira diferente em cada método.

100 Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V. (2016). Developing skills foresights, scenarios and forecasts. Guide 
to anticipating and matching skills and jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office.
101 Popper, R. (2008). Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. 
(eds.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.



45

Os métodos de previsão também podem ser categorizados como métodos qualitativos, 
semi-quantitativos e quantitativos. A tendência atual na previsão é utilizar uma mistura de 
diferentes abordagens; é amplamente aceite que as atividades prospetivas não podem ser 
totalmente dominadas por métodos exclusivamente quantitativos e pelos seus resultados. 
As abordagens quantitativas geralmente utilizam elementos qualitativos e as abordagens 
qualitativas discutem e fornecem informações sobre o significado dos dados (os quais são 
os resultados dos métodos quantitativos). Os métodos qualitativos são frequentemente 
utilizados quando as principais tendências ou desenvolvimentos são difíceis de assinalar 
com indicadores simplificados, ou quando tais dados estão indisponíveis. A última categoria 
abrange métodos semi-quantitativos, que combinam métodos qualitativos e métodos 
quantitativos, de modo a aplicarem princípios matemáticos para quantificar as opiniões e os 
pontos de vista dos especialistas e profissionais.

Durante muitos anos, o Cedefop efetuou a Previsão Europeia de Competências, um exercício 
em grande escala que estima a evolução da procura e da oferta de competências nas 
economias da UE. Estas previsões pressupõem considerar as últimas tendências do mercado 
de trabalho e as várias hipóteses relativas ao crescimento do PIB e da produtividade. O 
modelo do Cedefop não revela como é que será o futuro, mas reflete a configuração provável 
desse futuro, caso os mercados de trabalho percorram a mesma trajetória que foi seguida no 
passado.

Segundo as últimas projeções do Cedefop (2016), espera-se que a maior parte do crescimento 
do emprego esteja centrada nos serviços empresariais (em particular, no setor das TIC, 
no imobiliário e nos serviços profissionais e científicos), tal como em alguns serviços não 
comerciais (por exemplo, a educação, a saúde e os serviços sociais). Por contraste, o emprego 
deve continuar a decrescer na manufaturação e no setor primário (particularmente na 
produção de mineração, têxteis e vestuário e metal, isto apesar de algumas atividades, como 
a produção de veículos motorizados, poderem registar um crescimento do emprego).102 

Em resultado dessas tendências estruturais, deve haver um aumento na procura de indivíduos 
em quadros de gestão e profissões liberais (por exemplo, operações comerciais e financeiras). 

102 Cedefop, (2016). European sectoral trends: the next decade, Thessaloniki.
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Da mesma forma, a procura deve aumentar em profissões diretamente ligadas à ciência e à 
engenharia (por exemplo, os analistas de dados, os criadores de aplicações e de programas 
informáticos), assim como no que concerne aos prestadores dos serviços de saúde. Do lado 
da oferta, também se espera que as economias da UE usufruam dos dividendos que resultam 
do seu forte investimento em mão de obra mais qualificada. Por conseguinte, é evidente que 
o mercado de trabalho dofuturo na UE irá estar maioritariamente dependente dos indivíduos 
que possuem elevadas qualificações e competências.

O estudo revela que a intensidade das tendências supramencionadas varia significativamente 
entre os diferentes países e setores da EU; algo que é coerente com os argumentos acima 
expostos. Além disso, o crescente crescimento do emprego também foi positivo para algumas 
profissões que exigem uma baixa ou média qualificação (tais como, os empregados de limpeza, 
os trabalhadores de montagem e os vendedores) e declinou para muitos empregos de média 
qualificação (por exemplo, os funcionários e os trabalhadores agrícolas ou metalúrgicos) – 
fomentando a designada “polarização” do mercado de trabalho da UE.

Globalmente, os tipos de trabalhos que se espera que registem um crescimento do emprego 
mais robusto na próxima década tendem a ser aqueles com menor risco de automatização. 
Assim sendo, a extensão com que os avanços tecnológicos irão continuar a substituir 
empregos específicos (incluindo, os trabalhos executivos) ou a criar novas oportunidades 
no futuro irá depender da natureza das tarefas necessárias para desempenhá-los. As tarefas 
que podem ser facilmente automatizadas ou recriadas com códigos são mais suscetíveis de 
serem usurpadas pela tecnologia. Por outro lado, as tarefas que envolvem, sobretudo, serviços 
interativos ou sociais, bem como a resolução de problemas e o pensamento inovador, são 
menos vulneráveis.

Os tipos de trabalho com maior risco de automatização são os que dependem de competências 
físicas ou manuais, competências numéricas ou competências de atendimento ao cliente. 
Por outro lado, os tipos de trabalho que se prevê que registem um forte crescimento no 
emprego são aqueles que se caracterizam por elevados níveis de competências cognitivas, 
competências digitais (avançadas), competências de comunicação e competências de 
planeamento.

Talvez a previsão mais útil seja a de que nós devemos parar de nos questionarmos sobre 
quais são as competências do futuro e devemos começar a perguntar-nos a nós próprios 
‘quais são as competências que devemos adquirir para reduzirmos as hipóteses de um robô 
se tornar o nosso chefe?’

Apenas uma abordagem multissetorial, apoiada pela responsabilidade coletiva, pode 
responder adequadamente a estas mudanças, ajudando a transformar os desafios em 
oportunidades. Os indivíduos e as suas famílias devem envolver-se neste processo à medida 
que tomam decisões sobre sua própria educação e formação. Os decisores políticos devem 
ajustar os seus programas e desenvolver sistemas de educação e formação, assim como 
políticas de emprego, mais flexíveis. Igualmente, os investimentos devem ser feitos de modo 
mais condizente com as novas realidades emergentes. As instituições formativas devem 
adaptar o tipo e o conteúdo dos cursos de formação que oferecem, a fim de desenvolverem 
continuamente as competências dos alunos segundo uma perspectiva de aprendizagem ao 
longo da vida. Os empregadores, por sua vez, devem tomar decisões a respeito de como 
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é que podem ajudar a força de trabalho atual a adaptar sua experiência profissional, seja 
através de percursos de reconversão, requalificação ou atualização de competências, isto 
porque isso irá facilitar a sua adaptação às exigências e às condições de um mercado de 
trabalho em rápida mutação. 
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Като  цяло,  видовете  работни  места,  за  които  се  предвижда  да  има  по‐силен  ръст  на 
заетостта  през  следващото  десетилетие,  са  тези  при  които  има  нисък  риск  от 
автоматизация. Следователно, степента в която технологичният напредък ще продължи да 
измества  дадени  професии  (включително  и  чиновническите)  или  да  създава  нови 
възможности  в  бъдеще,  ще  зависи  от  естеството  на  задачите,  които  се  изпълняват  в 
дадена  професия.  Задачи,  които  лесно могат  да  се  автоматизират  или  пресъздадат  чрез 
код, са подложени на по‐голям риск от узурпиране от технологиите. А пък задачи, които са 
предимно свързани с интерактивни и социални услуги, както и с решаване на проблеми и 
иновативно мислене, за по‐малко уязвими. От друга страна, видовете професии, в които се 
очаква да има силен растеж в заетостта са такива,  характеризиращи се с високи нива на 
когнитивни умения, (напреднали) дигитални умения, умения за общуване и планиране. 
Може  би  най‐полезната  прогноза  е  да  спрем  да  се  чудим  какви  ще  бъдат  уменията  за 
бъдещето и  започнем да  се питаме  „какви са уменията,  които е необходимо да усвоим, 
така че да минимизираме възможността робот да ни стане шеф?“. 
Единствено  подход  базиран  на  множество  заинтересовани  страни,  подкрепен  от 
колективна  отговорност,  може  да  отговори  адекватно  на  тези  промени,  като  помогне 
предизвикателства  да  се  превърнат  във  възможности.  Индивидите  и  техните  семейства 
трябва  да  се  въвлекат  в  този  процес,  тъй  като  вземат  решения  по  отношение  на 
собственото  им  образование  и  обучение.  Създателите  на  политики  трябва  да  адаптират 
своя  план  и  да  разработят  по‐гъвкави  системи  за  обучение  и  образование,  както  и 
политики  за  заетост.  Също  така  трябва  да  се  направят  инвестиции,  които  повече 
съответстват  на  новата  реалност.  Обучителните  институции  трябва  да  оформят  вида  и 
съдържанието  на  предлаганите  обучителни  курсове,  така  че  постоянно  да  развиват 
уменията на учащите от гледна точка на ученето през целия живот. Работодателите от своя 
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CAPÍTULO 5. 

BOAS PRÁTICAS, INSTRUMENTOS E 
RECURSOS ÚTEIS PARA PREPARAR OS 
JOVENS PARA OS EMPREGOS DO FUTURO
Autor: Aspire-igen.

CONTEÚDO: Atuais exemplos inspiradores de boas práticas; recursos 
online nacionais, europeus e globais sobre informações relativas 
a competências e planeamento de carreira; plataformas com 
ferramentas online e exemplos sobre instrumentos e metodologias 
inovadoras (incluindo programas educativos lúdicos, gamificação, 
tecnologia) para a orientação e o planeamento de carreira.

A fim de melhor compreender as tendências e os desenvolvimentos atuais que se registaram 
na orientação para os jovens, o consórcio do projeto elegeu um conjunto de boas práticas em 
toda a Europa por via da investigação e das entrevistas realizadas para efeitos de elaboração 
deste relatório. Estas abrangem uma série de abordagens e metodologias, isto porque ambas 
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demonstram os diferentes modos através dos quais as ferramentas digitais têm permitido que 
os orientadores de carreira encontrem formas novas e inovadoras de trabalhar com os jovens 
em torno das suas aspirações e dos seus objetivos de carreira no futuro. Neste capítulo são 
discutidas, no total, 11 boas práticas, de 9 países diferentes em toda a Europa (e mais uma 
ferramenta à escala europeia). Cada prática foi escolhida devido aos seus próprios elementos 
singulares de inovação e para formar uma amostra representativa das tendências mais amplas 
que foram encontradas nas atividades desenvolvidas em toda a Europa.

O meio pelo qual as práticas envolvem os utilizadores varia - desde os portais online tradicionais 
até às simulações virtuais e aos jogos online. Isto releva uma ampla gama de possibilidades 
diversas que a tecnologia digital está a abrir no âmbito da orientação de carreiras. No entanto, 
apesar das suas diferentes abordagens, podem ser identificados vários pontos em comum na 
forma como tais práticas utilizam a tecnologia digital para acrescentar valor ao seu compromisso 
para com os jovens. Isto inclui:

• Elementos interativos, potenciados para maximizar o envolvimento com recursos;

• Enfoque nos utilizadores para diagnosticar e avaliar informações de forma independente;

• Apresentação visual relevante, com gráficos que auxiliam o impacto de todos os outros 
elementos;

• As tarefas são geralmente breves, mas frequentes, para equilibrar a partilha de conhecimento 
com o período de atenção dos jovens;

• As ferramentas de teste e de autoavaliação proporcionam um meio útil através do qual se 
estimula a reflexão e a opinião. Isto pode ser através de recursos explícitos, ou incorporadoem 
instrumentos como um recurso mais “escondido” (por exemplo, durante um jogo);

• A mistura de meios num recurso melhora o envolvimento (por exemplo, ao combinar o 
texto escrito com vídeos e jogos);

• As ferramentas digitais não devem substituir a orientação tradicional. Uma combinação da 
exploração independente dos recursos digitais com a orientação presencial e a opinião dos 
profissionais tem um maior impacto; 

• Ao combinar tarefas “difíceis” (como a escrita de CV) com tarefas mais fáceis (como as 
avaliações de competências), realça-se o valor de ambas para os utilizadores, na medida 
em que as características comuns se tornam mais óbvias.

A maioria das ferramentas utiliza os recursos digitais como ponto de partida para um processo 
de orientação mais amplo, isto porque ajudam os utilizadores a aperfeiçoarem os seus critérios 
de busca, de tal modo que torna mais provável encontrar informações úteis. Similarmente, 
todas as boas práticas adotam uma abordagem bastante genérica em relação ao conteúdo 
que fornecem, cabendo aos utilizadores adaptarem e interpretarem as informações de acordo 
com as suas próprias necessidades específicas. Isto garante que as ferramentas alcançam um 
público tão vasto quanto possível, com altos níveis de envolvimento que são essenciais para 
compensar o tempo e os custos financeiros associados à elaboração e manutenção de tais 
recursos. Sempre que possível, essa informação genérica é complementada com informação 
mais detalhada e específica sobre o mercado de trabalho e sobre competências (muitas vezes 
a partir de fontes externas), que fornece o contexto desse mercado em tempo real, no âmbito 
do qual estão a ser tomadas as decisões de carreira.
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ATLAS DE EMPREGOS EMERGENTES (Rússia)

http://atlas100.ru/en/

Esta plataforma demostra como os desenvolvimentos tecnológicos e outras mudanças 
irão afetar os empregos em 34 indústrias. O catálogo contém informação sobre 169 novos 
empregos que se espera que surjam até 2030, as tendências que vão ficar para trás e as 
competências que serão necessárias. O site também descreve 57 profissões que se espera 
que desapareçam na próxima década. Os desenhos animados informativos ajudam os 
utilizadores a explorarem os empregos do futuro e tomarem decisões sobre sua carreira.

PROJETO VELOCITY

http://velocity-project.eu/

 

O “Velocity” é um projeto Erasmus+. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, desenvolvido 
pelo projeto, contém sete cenários de entrevistas de emprego. Cada um deles tem a duração 
de cerca de 20 a 30 minutos e ajudam os próprios alunos a familiarizarem-se com vários 
tipo de entrevistas. Isto inclui a preparação para a entrevista, as perguntas mais comuns 
em entrevistas presenciais, a compreensão de entrevistas baseadas em competências e 
de entrevistas com painéis, e saber como se comportar durante o processo. Ao apresentar 
esta informação através da simulação de realidade virtual, os utilizadores podem praticar e 
aprender sobre técnicas de entrevista com um ambiente seguro, apoiado por um formador/
consultor de carreira. 
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PORTAL NACIONAL DA ORIENTAÇÃO DE CARREIRA (Bulgária)

http://Orientirane.mon.bg

 

O Portal Nacional de Orientação de Carreira é uma fonte de informação abrangente para 
orientação de carreiras no sistema escolar, assim como uma fonte aberta a ferramentas 
de desenvolvimento de carreira para os alunos. Ele contém um currículo de educação de 
carreira, o qual integra material online, vídeos, instrumentos de autoavaliação de carreira 
online, 80 exercícios interativos e um grande número de instrumentos de carreira offline, 
adaptados à idade e às necessidades de cada grupo. O objetivo é ajudar os jovens a 
melhorarem a sua autoconsciência e adquirirem informações sobre carreiras de uma forma 
mais envolvente.

TEENS GATE (Grécia)

http://www.eoppep.gr/teens/

 

Este portal interativo de orientação relaciona a educação e a formação profissional com 
as necessidades do mercado de trabalho, fornecendo informação sobre as qualificações 
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necessárias e as formas possíveis de emprego. O portal permite que os utilizadores 
descubram mais sobre sua personalidade, os seus valores e interesses por intermédio de 
testes digitais de orientação. Os utilizadores recebem apoio para desenvolverem uma lista 
personalizada de competências através de um portfólio online e têm a oportunidade de 
agendarem uma reunião com um orientador vocacional. Os utilizadores também têm acesso 
ao Jogo Real, que os ajuda a planearem o seu futuro e a desenvolverem competências de 
gestão de carreira.

KIDS WORK! (EUA)

https://www.knowitall.org/series/kids-work

 

O Kids Work! é uma comunidade virtual de locais de trabalho concebida para fornecer aos 
alunos uma experiência interativa de exploração do emprego que relaciona o trabalho 
escolar com o trabalho real. 

HANDWERK.DE (Alemanha)

https://handwerk.de/
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A Handwerk.de é uma plataforma online gerida pela Associação Alemã de Corporações 
de Ofícios que permite aos jovens explorarem diferentes formações e opções de carreira 
disponíveis em muitas áreas profissionais. A plataforma foi concebida para ser interativa e 
apelativa para os jovens. Ela combina instrumentos de diagnóstico com informação prática 
sobre profissões e opções educativas. Portanto, os jovens são capazes de aprender quais 
os tipos de profissões que melhor se adaptam aos seus interesses, antes de descobrirem 
mais informações sobre os aspetos práticos que estão implicados na escolha do percurso 
formativo que vão seguir. O site faz parte de uma campanha mais ampla para melhorar o 
perfil das áreas profissionais entre os jovens alemães e fornece um espaço digital que pode 
ser utilizado pelos jovens de forma independente ou como parte integrante das sessões de 
orientação.      

KLISCHEE FREI (Alemanha)

https://www.klischee-frei.de/de/index.php

 

A iniciativa visa permitir que as crianças e os adolescentes façam escolhas sobre suas 
carreiras futuras, encontrando uma profissão que se adeque aos seus pontos fortes e 
interesses individuais. Esta iniciativa pretende demostrar que todas as profissões estão 
disponíveis para os rapazes e as raparigas, focando-se na eliminação dos estereótipos de 
género aquando das suas escolhas relativas à profissão de futuro. O site da iniciativa ajuda os 
jovens a decidirem sobre as suas escolhas de carreira, fornecendo-lhes informação técnica, 
informação e dados sobre o mercado de trabalho atual, exemplos de boas práticas e outros 
materiais úteis. A iniciativa proporciona diferentes percursos de carreira, promovendo 
escolhas profissionais e educativas que estão desprovidas dos estereótipos de género. 
Ao fazê-lo, os utilizadores adquirem maior acesso ao mercado de trabalho e, em última 
instância, vidas profissionais mais satisfatórias.
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PROJETO ABK FOR UMED (Polónia)

http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/

 

Este curso de desenvolvimento de carreira é organizado pela Universidade de Medicina 
de Lodz. O curso é cofinanciado pela União Europeia, no âmbito do Fundo Social Europeu, 
e oferece aos participantes uma formação abrangente sobre a entrada no mercado 
de trabalho. Os participantes completam uma série de testes online que medem as 
competências profissionais e empreendedoras, a par de identificarem os pontos fortes 
e as áreas a desenvolver. Os utilizadores do serviço digital recebem, então, um relatório 
com resultados que podem ser usados para se prepararem para a procura de trabalho, se 
dirigirem a potenciais empregadores e se aconselharem sobre a possibilidade de iniciarem 
o seu próprio negócio. Os participantes também realizam entrevistas com orientadores de 
carreira e especialistas em negócios e participam em workshops de formação com a duração 
de 40 horas. Estes workshops de formação incluem sessões sobre como procurar emprego 
de forma bem sucedida, desenvolver as competências sociais necessárias e aceder a um 
potencial empreendedor. Os participantes que completam o processo também estão bem 
preparados para entrarem no mercado de trabalho e reconhecerem as áreas que precisam 
de desenvolver, de modo a alcançarem os seus objetivos de carreira.
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PORTAL Vi@s (Portugal)

https://www.iefp.pt/

Vi@s é um portal que disponibiliza informação útil sobre emprego e oportunidades de 
formação. O portal apoia a autogestão de carreiras, assim como as atividades daqueles 
que trabalham nos setores da educação, da formação e do emprego. Com base nas 
suas necessidades específicas, os utilizadores podem optar por seguir quatro percursos 
diferentes: Vi@ Competências para o Trabalho, que permitem o autodiagnóstico e/ou o 
desenvolvimento de competências transferíveis; Vi@ Exploração, que faz corresponder os 
traços de personalidade com potenciais carreiras; Vi@ Empreendedorismo para explorar 
a aptidão e as opções por esta via ou através do emprego; e, finalmente, Vi@ Contato 
Profissional, que ajuda os utilizadores a prepararem-se para a sua pesquisa de trabalho 
com a escrita do currículo, a técnica de entrevista, etc.

PLATAFORMA DESIGN THE FUTURE (Portugal) 

http://www.designthefuture.pt/Home.aspx

Design the Future é uma plataforma de exploração vocacional da Associação Better Future. 
A plataforma é apoiada pelo Santander Universidades e dá aos seus utilizadores o acesso 
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Design  the Future é uma plataforma de exploração vocacional da Associação Better Future. A 
plataforma é apoiada pelo Santander Universidades e dá aos seus utilizadores o acesso a vídeos 
e  a  reportagens  sobre  diversas  profissões  e  opções  formativas,  permitindo‐lhes  explorar  o 
mundo das profissões e as atividades profissionais de acordo com as suas áreas de interesse. Os 
utilizadores  podem  aceder  a  diferentes  opções  formativas  e  programas  académicos,  adquirir 
informação  sobre  cursos  e  instituições  e,  inclusive,  conceber o  seu próprio perfil  vocacional. 
Para Explorar o Mundo das Profissões, os utilizadores  irão encontrar mais de 200 vídeos com 
testemunhos  sobre  atividades  profissionais,  incluindo  aspetos  tais  como  as  funções  e  as 
principais atividades do dia a dia, o perfil exigido, o  tipo de ambiente e  locais de  trabalho, a 
relação  com  outras  profissões,  os  aspetos mais  difíceis  e  recompensadores.  Aos  utilizadores 
também  é  possível  explorar  as  Áreas  que  lhes  despertam mais  interesse.  Nesta  secção,  os 
utilizadores podem encontrar uma série de profissões apresentadas em diversos vídeos onde se 
especificam  as  competências  exigidas  para  desempenhá‐las.  No  final  de  cada  vídeo,  aos 
utilizadores  são  propostos  vários  caminhos  de  Formação,  nos  quais  lhes  é  sugerido  o 
desempenho  de  uma  profissão  relacionada  com  esse  vídeo. Os  utilizadores  também  podem 
obter uma listagem de ofertas formativas, informação sobre cursos profissionais, programas de 
ensino  superior  e  a  sua  distribuição  geográfica.  Com  mais  de  4000  Cursos  disponíveis,  os 
utilizadores podem efetuar a sua pesquisa por grau de formação, área e localidade, sendo‐lhes 
também possível obter informação sobre provas de ingresso e profissões conexas. Existem cerca 
de  1250  Instituições  na  plataforma  Design  the  Future,  incluindo  vários  cursos  e  profissões 
associadas. Os utilizadores da plataforma também têm a oportunidade de analisar o motor de 
Exploração Vocacional e assinalar os ambientes de trabalho, as suas capacidades e interesses no 
âmbito desta ferramenta desenvolvida pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 
No  final,  os  utilizadores  têm  um  conjunto  de  profissões  correlacionadas  com  o  seu  perfil 
vocacional. Na última  secção, Planear  a Carreira, os utilizadores  têm  conteúdos  relacionados 
com  a  carreira  e  podem  encontrar  vídeos  de  especialistas  que  respondem  a  questões  sobre 
construção e exploração de carreira, manuais e guias sobre  temas de orientação vocacional e 
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a vídeos e a reportagens sobre diversas profissões e opções formativas, permitindo-lhes 
explorar o mundo das profissões e as atividades profissionais de acordo com as suas áreas 
de interesse. Os utilizadores podem aceder a diferentes opções formativas e programas 
académicos, adquirir informação sobre cursos e instituições e, inclusive, conceber o 
seu próprio perfil vocacional. Para Explorar o Mundo das Profissões, os utilizadores irão 
encontrar mais de 200 vídeos com testemunhos sobre atividades profissionais, incluindo 
aspetos tais como as funções e as principais atividades do dia a dia, o perfil exigido, o tipo 
de ambiente e locais de trabalho, a relação com outras profissões, os aspetos mais difíceis e 
recompensadores. Aos utilizadores também é possível explorar as Áreas que lhes despertam 
mais interesse. Nesta secção, os utilizadores podem encontrar uma série de profissões 
apresentadas em diversos vídeos onde se especificam as competências exigidas para 
desempenhá-las. No final de cada vídeo, aos utilizadores são propostos vários caminhos de 
Formação, nos quais lhes é sugerido o desempenho de uma profissão relacionada com esse 
vídeo. Os utilizadores também podem obter uma listagem de ofertas formativas, informação 
sobre cursos profissionais, programas de ensino superior e a sua distribuição geográfica. 
Com mais de 4000 Cursos disponíveis, os utilizadores podem efetuar a sua pesquisa por 
grau de formação, área e localidade, sendo-lhes também possível obter informação sobre 
provas de ingresso e profissões conexas. Existem cerca de 1250 Instituições na plataforma 
Design the Future, incluindo vários cursos e profissões associadas. Os utilizadores da 
plataforma também têm a oportunidade de analisar o motor de Exploração Vocacional 
e assinalar os ambientes de trabalho, as suas capacidades e interesses no âmbito desta 
ferramenta desenvolvida pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. No final, 
os utilizadores têm um conjunto de profissões correlacionadas com o seu perfil vocacional. 
Na última secção, Planear a Carreira, os utilizadores têm conteúdos relacionados com a 
carreira e podem encontrar vídeos de especialistas que respondem a questões sobre 
construção e exploração de carreira, manuais e guias sobre temas de orientação vocacional 
e percursos escolares e profissionais a serem considerados parte de estudantes do ensino 
secundário. A caixa de perguntas da plataforma Design the Future é gerida pela Associação 
Portuguesa de Desenvolvimento de Carreira (APDC) e ajuda os utilizadores a clarificarem as 
suas dúvidas sobre exploração vocacional e construção de carreira.

JOGO DE ENTREVISTA DE EMPREGO (Reino Unido)

https://www.careerswales.com/en/tools-and-resources/games-and-activities/job-
interview-game/
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O jogo interativo de aprendizagem pretende ajudar os jovens a prepararem-se para 
uma entrevista, utilizando um jogo online de representação e interpretação de papéis. 
Os utilizadores escolhem uma personagem e realizam atividades interativas de uma 
forma faseada, praticando como é que se devem preparar para uma entrevista. Existe 
uma combinação de jogos e tarefas para completar, sendo que o aconselhamento e os 
comentários são fornecidos no decurso dos jogos. Este jogo também ajuda os utilizadores 
a desenvolverem competências essenciais que são necessárias para alcançar o sucesso da 
entrevista e, em última instância, para melhorar as suas perspetivas globais de carreira.

WATCHADO (Áustria)

https://www.whatchado.com/en/

O portal de aconselhamento de carreira 
whatchado.net é um guia de orientação para 
aqueles que estão indecisos em relação ao 
que fazer com as suas vidas profissionais. A 
plataforma apresenta mais de 1.600 histórias 
pessoais em vídeo de pessoas oriundas 
de mais de 60 países do mundo inteiro. As 
histórias fornecem uma perspetiva sobre a 
vida laboral de profissionais que já ingressaram 
no mundo empresarial e, por conseguinte, 
apoiam aqueles que ainda têm de dar esse passo em frente. Eles retratam um dia na vida 
de pessoas com diversas profissões – desde o guarda-livros ao presidente. Um algoritmo 
de correspondência laboral que foi desenvolvido ajuda a identificar novas perspetivas para 
as pessoas que ainda estão a estudar e para aquelas que atualmente procuram trabalho. 

FAZ-TE À VIDA (Finlândia)

http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US

 

O “Get a Life” (Faz-te à Vida) é um instrumento de simulação de carreira para estudantes 
universitários, que promove o pensamento voltado para o futuro, a proatividade e o 
planeamento de carreira, de modo a antecipar direções futuras para a vida profissional e 
para a sociedade. Este instrumento permite que os utilizadores explorem e imaginem as 
suas futuras trajetórias educativas e de carreira nos próximos 20 anos.  
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MBO STAD (Holanda)

https://www.mbostad.nl/

 

O serviço foi lançado pelo conselho holandês de formação profissional. Esta é uma 
ferramenta virtual que introduz os jovens a perfis de emprego, oportunidades de formação 
e informação sobre o mercado de trabalho. Os utilizadores exploram uma cidade interativa 
onde podem entrar numa variedade de locais de trabalho para aprenderem sobre os 
empregos que existem em diferentes indústrias. As personagens que aparecem no ecrã 
são de ambos os géneros, ajudando a eliminar estereótipos sobre funções de trabalho 
tradicionalmente masculinas e femininas. Além disso, os gráficos utilizados permitem que 
os utilizadores acedam facilmente a hiperligações com informações mais detalhadas sobre 
a variedade de cursos de educação e formação profissional que existem para oferecer.

L’AVENIR S’IMAGINE / “O futuro pode ser imaginado!” (França)

http://eduscol.education.fr/cid108845/-l-avenir-s-imagine-un-concours-en-ligne-et-
un-jeu-serieux-sur-l-orientation.html

O jogo é concebido para promover a conscientização 
sobre o leque de oportunidades de emprego 
disponíveis. O jogo apresenta uma sociedade 
igualitária, na qual as representações de género e 
os estereótipos relacionados com o emprego são 
questionados. Os utilizadores são interpelados a 
simularem o seu emprego no futuro e mobilizarem 
sua própria iniciativa para pesquisar informações 
sobre diferentes formas de trabalho. Os utilizadores 
devem fazer uso dos recursos digitais para criarem um blog, vídeo ou apresentação que 
descreva a tendência daqui a 20 anos, como parte integrante do concurso. As propostas 
dos estudantes são posteriormente submetidas a um júri e podem ganhar prémios. Os 
utilizadores têm a possibilidade de explorar diferentes opções de formação e modos de 
aceder ao mercado de trabalho. O jogo evoluiu agora para uma ferramenta digital completa, 
que atualmente está na sua décima quarta edição.
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PLATAFORMA EPALE

https://ec.europa.eu/epale/en

 

A rede europeia EPALE procura interligar professores, formadores e investigadores que 
trabalham no âmbito da educação de adultos, a fim de ajudá-los a partilharem as melhores 
práticas, os desenvolvimentos e os conhecimentos mais recentes. A EPALE é financiada pela 
Comissão Europeia, tendo centros nacionais a supervisionar as contribuições fornecidas 
por cada estado membro. A EPALE baseia-se na criação de uma comunidade ativa e 
empenhada de profissionais de educação em toda a Europa. A plataforma utiliza meios de 
comunicação interativos diferentes, incluindo artigos de notícias, fóruns de blogs e eventos. 
Assim que se registarem na página da internet, os utilizadores podem comentar em blogs, 
contribuir para os fóruns e aceder/partilhar recursos. O site é uma fonte de desenvolvimento 
profissional contínuo para os profissionais de educação de diversas origens. O site ajuda-
os a melhorarem os seus conhecimentos, atua como uma fonte de inspiração e facilita a 
disseminação de boas práticas em toda a Europa; algo que, em última instância, apoia o 
desenvolvimento de disposições relativas à educação de qualidade.  

SIMULADOR DE EMPREGOS: OS ARQUIVOS DE 2050

https://jobsimulatorgame.com/

O jogo de Realidade Virtual transporta o jogador para o futuro. É o ano de 2050 e os robôs 
substituíram todos os empregos humanos. No entanto, as máquinas proporcionaram 
alguma diversão aos humanos: uma simulação sobre o que aparentava ser um emprego. O 
jogo de realidade virtual (RV) permite que os jogadores experimentem como seria terem 
um emprego das 9 da manhã às 5 horas da tarde e revivam dias gloriosos de trabalho num 
escritório. 
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O jogo tem uma inclinação cómica, dado que os robôs que têm imaginado a simulação, 
muitas vezes, interpretam incorretamente as vertentes da vida de escritório dos humanos. 

JOGO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA BBC (Reino Unido)

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/

 

No jogo, o jogador é o presidente das Nações Europeias, deve enfrentar as mudanças 
climáticas e continuar a ser suficientemente popular junto dos eleitores para permanecer 
em funções. Os jogadores devem responder a acontecimentos catastróficos causados 
pelas alterações climáticas, assim como a desastres naturais e a fenómenos provocados 
pelo homem. Ao mesmo tempo, eles consciencializam-se sobre as questões políticas que 
tais eventos levantam para os governos em todo o mundo.

Departamento do Trabalho dos EUA – Jogos Educativos Online (EUA)

https://www.bls.gov/k12/games.htm

O Departamento do Trabalho dos EUA tem desenvolvido fontes de informação online, 
baseadas em jogos, que são dirigidas às crianças em idade escolar, as quais pretendem 
apresentar às crianças diversos tipos de recursos úteis, tendências relevantes sobre o 
mercado de trabalho e diversos assuntos relacionados com a carreira através de palavras 
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cruzadas, quizzes, anagramas, jogos de memória, procura de palavras e jogos de descoberta 
das diferenças.

O MEU FUTURO (Austrália)

https://myfuture.edu.au/home

 

O myfuture.edu.au é um serviço nacional online de informação e de exploração de carreira 
na Austrália. É um site interativo, que contém instrumentos relacionados com a carreira 
e informações para o desenvolvimento e o planeamento de carreira. O site contém 
três seções. O Meu Guia é uma ferramenta de exploração de carreira personalizada e 
interativa. Os Factos apresentam uma série de artigos, perfis profissionais, descrições 
sobre a indústria, ofertas de formação e educação e perfis de informação sobre o 
mercado de trabalho. A Ajuda aos Outros inclui: informação para o desenvolvimento de 
carreira, recursos e atividades de formação, elaborados para apoiarem os professores, os 
profissionais de carreira e os pais que fornecem orientação de carreira a outras pessoas.
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CAPÍTULO 6. 
APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS 
E ABORDAGENS DE CENÁRIOS NA 
ORIENTAÇÃO DE CARREIRA
Autor: ILI/FAU.

CONTEÚDO: Inovações metodológicas enquanto motores da 
orientação de carreira. Aplicação e impacto da aprendizagem 
baseada em jogos para a informação sobre competências, aquisição 
de competências de gestão de carreira e competências para o futuro. 
Cenários que podem ser utilizados na educação de carreira online e 
offline. Exemplos de países parceiros e globais. Evidências de como 
a aprendizagem baseada em jogos pode ajudar a desenvolver 
competências relacionadas com a carreira.
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JOVENS, ORIENTAÇÃO DE CARREIRA E O MUNDO DO 
TRABALHO DO FUTURO
Este capítulo revela como é que as inovações na metodologia podem conduzir e direcionar 
decisivamente a orientação de carreira. Atribui-se especial atenção à aprendizagem baseada 
em jogos e ao modo como tal é benéfico para o desenvolvimento e para a promoção de 
aptidões e competências – a aprendizagem baseada em jogos como preparação para o mundo 
do trabalho no futuro. Para compreendê-la melhor, em seguida apresentam-se considerações 
fundamentais sobre a metodologia e o desenvolvimento de cenários.

A digitalização e o início da Quarta Revolução Industrial estão a alterar a nossa forma de 
trabalhar. Estas mudanças têm impacto quer no modo como as pessoas trabalham, quer nas 
aptidões e competências individuais exigidas. Assim sendo, é necessário preparar os jovens, 
tanto quanto possível, para os empregos do futuro e apoiá-los para lidarem com o mundo do 
trabalho no futuro. Não é suficiente mostrar aos jovens COMO o mundo está a mudar. Eles têm 
de entender PORQUE está a mudar, e visualizar COMO vai ficar. Os serviços de orientação de 
carreira precisam evoluir para desempenharem um papel de liderança em relação ao futuro. A 
política educativa deve transformar-se na provisão de liderança para o futuro. Este é o objetivo 
do projeto FUTURE TIME TRAVELER, que visa preparar a próxima geração para os empregos do 
futuro, através de uma inovadora abordagem gamificada.

O FUTURE TIME TRAVELLER é uma plataforma de realidade virtual que aplica a metodologia dos 
jogos educativos para criar uma simulação de uma versão do Mundo do Trabalho no futuro. 
Enquanto exploram o futuro, os jovens podem:

• melhorar o seu conhecimento sobre as tendências que moldam o mundo do trabalho;

• tomar consciência dos desafios e dos dilemas sociais que seguem o desenvolvimento 
tecnológico;

• melhorar a sua compreensão sobre os empregos emergentes e as competências exigidas;

• desenvolver perceções pessoais sobre várias oportunidades de carreira;

• compreender o seu papel na preparação do futuro;

• desenvolver competências de gestão de carreira.

Os jovens de hoje cresceram a serem expostos e a utilizarem os meios 
de comunicação como parte do quotidiano. A sua socialização é 
moldada pela era digital e eles podem ser apelidados de “nativos 
digitais” e de falantes nativos da linguagem digital dos computadores, 
dos jogos de vídeo e da, Internet enquanto a “geração dos jogos”.103

Em geral, não é fácil fragmentar o grupo-alvo da Geração Z num conjunto de características. 
Contrariamente, os principais denominadores comuns são que eles têm entre 15 e 20 anos 
de idade, revelam uma afinidade com os meios de comunicação e com a tecnologia, e 
possuem uma boa educação escolar. Quando a Geração Z entrar no mercado de trabalho, 
as tecnologias digitais serão um aspeto fundamental da esmagadora maioria das trajetórias 
profissionais; as aptidões e as competências digitais, a par do pensamento criativo e inovador, 
serão requisitos cruciais em quase todos os empregos. O desenvolvimento da metodologia e 
dos cenários abaixo visa um grupo-alvo bastante abstrato. Contudo, o desafio torna-se mais 
gerível se os objetivos de aprendizagem forem definidos com maior precisão.

103 Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. St. Paul/ Minnesota: Paragon House
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO
O principal objetivo da abordagem gamificada é preparar a Geração Z para os empregos do 
futuro. Isto inclui dotar os jovens com as aptidões, os conhecimentos e as competências de que 
eles irão precisar nas suas tarefas de trabalho no futuro. No entanto, segundo o conhecimento 
atual, é difícil estimar com precisão quais serão esses requisitos. A fim de ter uma ideia sobre os 
requisitos com os quais os jovens irão ser confrontados no futuro, é razoável começar com as 
competências fundamentais que já existem nos locais de trabalho. Para participar com sucesso 
na vida profissional, é preciso ser-se capaz de navegar pelo mundo do trabalho, interagir com 
os outros e concluir o trabalho. Estes três conjuntos podem ser especificados nos seguintes 
subconjuntos104:

(1) Navegar pelo mundo do trabalho: Gerir a carreira e a vida profissional através 
da identificação das opções de trabalho, da adquisição de experiência de trabalho e do 
desenvolvimento de competências e de conhecimentos relevantes. Acresce, a isto, a 
aprendizagem sobre como trabalhar com funções e responsabilidades, agir no âmbito dos 
direitos legais, reconhecer e dar resposta aos regulamentos.

(2) Interagir com os outros: Comunicar no trabalho por via da resposta aos sistemas, 
práticas e protocolos de comunicação. Isto inclui falar, compreender, interpretar, agir e 
conseguir transmitir a mensagem. Conexão e trabalho com os outros, através da auto-
compreensão, da cooperação e da colaboração. Reconhecer, responder e utilizar diferentes 
perspetivas, e gerir conflitos.

(3) Concluir o trabalho: Planear, implementar e organizar o volume de trabalho, os 
compromissos e as tarefas. Tomar decisões através de práticas decisórias constantes, rever o 
impacto e aplicar processos de tomada de decisões. Identificar problemas, aplicar processos 
de resolução de problemas e rever os resultados. Criar e inovar por via da identificação de 
oportunidades para desenvolver, selecionar e implementar novas ideias. Trabalhar num 
mundo digital com recurso à utilização de tecnologias e sistemas de base digital.

Relativamente às competências que se esperam dos trabalhadores no futuro, é provável que 
as capacidades cognitivas, as competências em matéria de processos, as competências em 
resolução de problemas complexos, as competências em gestão de recursos, as competências 
sociais e as competências de deliberação venham a ter uma importância particular105 :

104 Department of Industry and Innovation, Department of Education, Employment and Workplace Relations of 
the Australian Government 2013
105 World Economic Forum 2016. The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for theFourth 
Industrial Revolution. Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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(1) Capacidades cognitivas, tais como a flexibilidade cognitiva e a criatividade. Isto traduz-
se na capacidade de gerar ou utilizar diferentes conjuntos de regras para combinar ou 
agrupar as coisas de diferentes formas, e sugerir ideias invulgares ou astuciosas sobre 
um determinado tópico ou situação, ou para desenvolver formas criativas de resolver um 
problema.

(2) Competências em matéria de processos, tais como o pensamento crítico para utilizar 
a lógica e o raciocínio com o intuito de identificar os pontos fortes e fracos de soluções, 
conclusões ou abordagens de problemas alternativas.

(3) Competências em resolução de problemas complexos para desenvolver as capacidades 
necessárias à resolução de problemas novos e mal definidos no âmbito de cenários 
complexos do mundo real.

(4) Competências em gestão de recursos, tais como a gestão de pessoas para motivar, 
desenvolver e dirigir pessoas à medida que elas trabalham e para identificar as melhores 
pessoas para o trabalho. 

(5) Competências sociais incluem a coordenação com os outros, inteligência emocional, 
negociação e orientação para o serviço. Particularmente, adequar as ações em relação às 
ações dos outros, estar ciente das reações dos outros e entender porque é que eles reagem 
como o fazem. Mas, também, para reunir os outros e tentar reconciliar as diferenças e 
procurar ativamente novas formas de ajudar as pessoas.

(6) Competências de deliberação, tais como o discernimento e a tomada de decisão, as 
quais se traduzem na ponderação dos relativos custos e benefícios de ações potenciais, a 
fim de escolher a que for mais apropriada.

No que se refere a tais competências, é evidente que esta abordagem não incide sobre a 
preparação da Geração Z para profissões específicas ou para uma formação concreta. Ao invés 
disso, eles deve adquirir um conhecimento geral sobre as competências que, provavelmente, 
irão ser necessárias no futuro. Em geral, os jovens não devem ser sobrecarregados pelo futuro, 
mas sim estar aptos a participar ativamente na modelação do mesmo. Assim sendo, os 
objetivos para a abordagem gamificada são influenciados pelas competências que se espera 
que sejam as mais procuradas. O foco principal aqui é dotar os jovens das competências 
adequadas para navegarem pelo mundo do trabalho no futuro:

Para navegar 
pelo mundo 
do trabalho, os 
jovens  ...

… reconhecem as suas oportunidades de carreira.
… adquirem conhecimento e compreensão sobre os desenvolvimentos 

do mercado de trabalho. 
…

recebem informação sobre novos empregos e carreiras.
…

recebem informação sobre as competências exigidas no futuro. 
…

estão conscientes das tendências do mercado de trabalho.
…

identificam fontes de informação credíveis sobre novos empregos.
…

são apoiados na tomada de decisões em relação às suas carreiras. 
… são apoiados no desenvolvimento de uma atitude positiva em 

relação ao futuro.
… reconhecem a sua responsabilidade, as oportunidades e o papel 

ativo que desempenham na configuração das suas próprias vidas.
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Para interagir 
com os outros, os 
jovens ...

… reconhecem a necessidade de cooperação.

… podem assumir perspetivas diferentes.

… podem apresentar as suas escolhas de carreira aos outros.

Para concluir o 
trabalho, 
os jovens ...

… melhoram as suas competências críticas na avaliação das suas 
decisões profissionais. 

… ampliam as suas competências analíticas em relação ao uso de 
informação. 

… tornam-se conscientes dos desafios que a digitalização gera na 
sociedade. 

… são apoiados na sua criatividade, inovação e espírito 
empreendedor. 

Estes objetivos são alcançados através da provisão de conteúdos de formação adequado no 
jogo educativo e da elaboração de cenários. Os jovens devem desenvolvê-los enquanto jogam 
e completam o jogo. 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
Como é que os jovens de hoje em dia podem aprofundar adequadamente os conhecimentos e 
as competências que irão ser relevantes num futuro próximo? Com o intuito de se adaptarem às 
necessidades dos jovens e de se fazerem ouvir na “língua materna” da “geração dos jogos”106, os 
jogos educativos são um meio cada vez mais importante para os profissionais de educação, 
promovendo a aprendizagem aprofundada e sustentável.107 Através do desenvolvimento dos 
jogos de computador é possível mudar o mundo, mediante a resolução de problemas reais.108 
Jogarjogos de computador permite que os jovens aumentem a sua auto-motivação e que 
potenciem a sua criatividade, o seu interesse e o seu envolvimento. Eles criam sentimentos de 
satisfação, por via do incentivo à produtividade e da concentração em metas atingíveis; algo 
que melhora as perspetivas de sucesso dos jovens. A combinação dos mecanismos do jogo 
com os aspetos de aprendizagem tem o potencial de cultivar alunos motivados, entusiastas, 
focados e interessados, os quais se envolvem intensamente com o conteúdo de aprendizagem 
correspondente.109 Ao mergulharem na realidade virtual, os jovens adquirem a oportunidade 
de entrarem diretamente no mundo do futuro.

A aquisição de competências em resolução de problemas desempenha um papel singular na 
preparação da Geração Z para o mundo do trabalho do futuro. Tais competências são cruciais 
para permitir que os jovens naveguem no mundo do trabalho. No entanto, a questão é: Como 
promover as competências em resolução de problemas juntamente com o pensamento crítico, 
as capacidades cognitivas, o discernimento e a tomada de decisões? Faz sentido ter conteúdo 
pré-definido (tarefas, desafios, comentários positivos, informação, etc.) que seja adequadamente 
incorporado no jogo de aprendizagem planeado.110 Além disso, os jovens também precisam 
de mais informação complementar para o planeamento das suas carreiras, nomeadamente 

106 Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. St. Paul/ Minnesota: Paragon House
107 Gee, P. (2005). Learning by Design: good video games as learning machines. E – Learning, 2(1), 5-16
108 Mc Conigal, J. (2011). Reality Is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can Change The World. 
New York: The Penguin Press
109 Garris, R., Ahlers, R., Driskell, J. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. 
Simulation Gaming, 33, 441-467
110 Gee, P. (2005). Learning by Design: good video games as learning machines. E – Learning, 2(1), 5-16.
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informação sobre as tendências do mercado de trabalho, os novos empregos e as competências 
necessárias. Contudo, a fim de consolidar a aprendizagem, é preciso criar condições no jogo que 
promovam o pensamento sistémico do utilizador e, ao mesmo tempo, permitam que o mesmo 
construa suas próprias experiências.111 A fim de conseguir tanto um aprendiz motivado quanto 
os resultados de aprendizagem desejados durante o jogo, o conteúdo, as características e os 
recursos de aprendizagem devem ser concebidos de forma a estimularem o desenvolvimento 
das atitudes, dos juízos e dos comportamentos desejados no utilizador, os quais são reforçados 
por comentários no decurso do jogo.112

Quanto à abordagem gamificada e aos objetivos discutidos anteriormente, os mecanismos do 
jogo para a prossecução do mesmo podem ser definidos como: 

Navegar pelo 
mundo do 
trabalho

Reconhecer oportunidades de carreira.
Adquirir conhecimento e compreensão 
sobre os desenvolvimentos do 
mercado de trabalho.
Receber informação sobre novos 
empregos e carreiras.
Receber informação sobre as 
competências exigidas no futuro.
Compreender as tendências do 
mercado de trabalho.
Identificar fontes de informação 
credíveis sobre novos empregos.
Ser apoiado na tomada de decisões 
relativas às escolhas de carreira com 
recurso a informação adequada. 
Ser apoiado no desenvolvimento de 
uma atitude positiva em relação ao 
futuro.
Reconhecer a responsabilidade, o 
papel ativo individual e a oportunidade 
de moldar as próprias vidas.

Co-criação

Adaptações individuais

Possibilidades de 
manipulação

Problemas pré-definidos

Desafios no jogo

Comentários positivos

Tarefas repetitivas

Informação num local 
adequado

Pensamento sistémico

Desenvolvimento de 
experiências de jogo 
individuais

111 Ibid
112 Garris, R., Ahlers, R., Driskell, J. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. 
Simulation Gaming, 33, 441-467
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Interagir com os 
outros

Reconhecer a necessidade de 
cooperação.

Assumir perspetivas diferentes.

Debater escolhas de carreira com os 
outros.

Identidades diferentes

Desafios no jogo

Comentários positivos

Tarefas repetitivas

Informação num local 
adequado

Desenvolvimento de 
experiências de jogo 
individuais

Concluir o trabalho

Melhorar as competências críticas na 
tomada de decisões de carreira. 

Ampliar as competências analíticas em 
relação ao modo como a informação é 
utilizada.

Consciencializar-se para os desafios 
que a digitalização gera na sociedade.

Apoiar a criatividade, a inovação e o 
espírito empreendedor. 

Problemas pré-definidos

Desafios no jogo

Comentários positivos

Tarefas repetitivas

Informação num local 
adequado

Pensamento sistémico

Desenvolvimento de 
experiências de jogo 
individuais

Todavia subsistem duas perguntas: Como é que as competências, os objetivos e os 
conteúdos de aprendizagem definidos podem ser implementados com sucesso, 
segundo uma abordagem baseada em jogos; e como retratar o futuro quando ainda não 
sabemos como ele será? A fim de resolver tais problemas, faz sentido utilizar cenários 
de aprendizagem.113 Para o desenvolvimento do jogo, isso significa elaborar diferentes 
cenários. Estes cenários destinam-se a ajudar os jovens a compreenderem melhor como 
poderia ser o futuro. A descrição de cenários complexos sobre o futuro pode reduzir as 
incertezas de desenvolvimentos no futuro. O objetivo aqui não é descrever com precisão 
como será o futuro, mas sim propor uma versão possível do futuro. Esta abordagem é 
inovadora, na medida em que apresenta os cenários aos jovens e lhes dá a oportunidade 
de imergirem no futuro.

ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS
A lógica do jogo FUTURE TIME TRAVELER será baseada em jogos de aventura. Este tipo 
de jogo é geralmente definido pela história do jogo, com uma narrativa impulsionada pela 
resolução de tarefas e enigmas.114 O jogador controla uma personagem eorienta-a através de 
mundos e ambientes virtuais complexos, onde enfrenta uma série de desafios relacionados 
com a história imersiva e interativa115 (por exemplo, quebra-cabeças, descoberta e exploração 

113 Fahey L., Randall R.M (1998). Learning from the Future – competitive foresight Scenarios. New York: John 
Wiley & Sons
114 Bates, B. (2004). Game Design (Second Edition). Boston: Thomson Course Technology
115 Dickey M. D. (2015). Aesthetics and Design for Game-based Learning. New York/ London:

Routledge
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de objetos, etc.). Normalmente, o ambiente de um jogo de aventura é caracterizado por 
diferentes salas ou espaços que o jogador atravessa e explora116. Em última análise, a história 
do jogo define o curso do mesmo. A história geral deve ser algo original para o jogador. Esta 
inicia-se com a apresentação de um problema por resolver.117 Cada nova missão aprofunda 
a história, sendo influenciada pelas ações do jogador. As missões individuais conduzem a 
reviravoltas no enredo e a resultados em aberto, algo que desperta a curiosidade do jogador 
e o encoraja a avançar para as próximas seções do jogo. Para tornar o mundo virtual mais 
uniforme, a experiência de jogo mais intensa e aumentar o seu impacto de aprendizagem, 
será necessário não apenas criar sub-cenários credíveis, mas também pensar em ligações 
e transições entre eles. Com efeito, o jogo será desenvolvido com uma nítida estrutura por 
níveis.

Neste momento, a história da abordagem gamificada FUTURE pode ser descrita de seguinte 
forma: No início do jogo, o jogador encontrar-se-á num cenário semelhante a um campus 
do ano de 2020. O jogador será conduzido para uma exposição especial na biblioteca local 
(relativa ao ‘futuro/mundo do trabalho do futuro na ciência e na ficção’). Nesse local, o jogador 
irá encontrar um bibliotecário amistoso. Ele irá falar com o jogador sobre a aparência misteriosa 
de um objeto (voador), o qual apareceu no pátio interior da biblioteca. Ali é encontrada uma 
mensagem endereçada ao jogador, a qual explica que o objeto é uma máquina do tempo, 
inventada por um certo Professor Hoking. O jogador irá, então, tornar-se num embaixador do 
futuro. Ele irá viajar para o futuro (o ano de 2050) e terá que completar várias missões. Através 
da informação e do conhecimento adquirido no decursodas missões, o jogador tornar-se-á 
um especialista no futuro e, em particular, no mundo do trabalho do futuro. Quando chegar 
ao ano de 2050, o jogador irá encontrar-se no Instituto de Investigação Futurista do Emprego, 
onde o professor Hoking trabalha. O jogador irá familiarizar-se com o futuro por intermédio 
de várias missões, sendo acompanhado por um andróide simpático com o nome de H.A.I.R. 
Após completar as missões no futuro, o jogador irá regressar ao ano de 2020 para terminar 
a sua viagem com mais duas missões. O bibliotecário amistoso também desempenha um 
papel nestas missões.

Fundamentalmente, o jogador desenvolve competências e conhecimentos à medida que a 
história se desenrola.118 Para se tornar um embaixador do futuro, o jogador recebe diferentes 
objetivos de jogo (ou competências necessárias) numa espécie de perfil técnico. No decurso 
do jogo, o jogador irá obter reações no sentido de saber quais os objetivos que já atingiu 

116 Ibid
117 Bates, B. (2004). Game Design (Second Edition). Boston: Thomson Course Technology
118 Ibid
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(ao completar as tarefas) e quais são os que ainda estão por alcançar. Isto pode fazer-se, por 
exemplo, com a conquista de diferentes crachás em função das competências adquiridas (as 
quais são colecionadas num mapa de competências). Isto espelha a ideia de mapear o futuro. 
Ao aprender através do jogo, o jogador adquire, gradualmente, partes importantes do seu 
mapa de competências para o futuro de uma forma independente. A intenção é iniciar e apoiar 
o crescimento da autoconsciência no jogador. O jogador deve tomar consciência da evolução 
do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, receber informações sobre tais desenvolvimentos. 
O objetivo principal é encorajar o jogador a refletir sobre suas próprias competências e a sua 
carreira potencial, a fim de estar melhor preparado para enfrentar o mundo do trabalho no 
futuro. Assim, o jogo será concebido de modo a que as missões não se alterem drasticamente 
no seu grau de dificuldade. Ao invés disso, será o desenvolvimento e a autorreflexão dos 
próprios jogadores a impulsionar a transferência de conhecimento e a ajudar a desenvolver 
ideias e conceitos. Possivelmente, os cenários desenvolvidos irão abranger todas as aptidões e 
competências, o que irá significar que o mapa de competências e os crachás corresponderão 
ao enquadramento metodológico de competências.

Determinadas tarefas terão de ser executadas à medida que o enredo do jogo se desenvolve. 
Estas tarefas ou enigmas funcionam como um obstáculo entre o jogador e o objetivo do 
jogo. Tais tarefas ou enigmas fazem o jogo avançar; por exemplo, desbloqueando áreas de 
jogabilidade que, inicialmente, estavam indisponíveis. A característica principal das tarefas é 
que elas serão elaboradas de tal modo que não entediam nem sobrecarregam o jogador.119 120 
121 Isto será ainda mais reforçado com o jogador a receber a informação de que precisa para 
resolver as tarefas do jogo.  

Neste momento, prevê-se um ponto de entrada e sete salas/missões 
para um desenvolvimento subsequente. 

119 Bates, B. (2004). Game Design (Second Edition). Boston: Thomson Course Technology
120 Gee, P. (2005). Learning by Design: good video games as learning machines. E – Learning, 2(1), 5-16
121 Garris, R., Ahlers, R., Driskell, J. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. 
Simulation Gaming, 33, 441-467
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O ponto de entrada no jogo irá permitir que o jogador se oriente no mesmo, enquanto o início 
das Missões 1 e 2 será assente no conhecimento prévio do jogador. Serão utilizados métodos 
básicos de aprendizagem, tais como a seleção e a organização de informações com base na 
sua utilidade/fiabilidade ou a resposta a perguntas e declarações simples (sobre o mundo do 
trabalho). As primeiras missões irão encorajar uma compreensão geral do material, sem exigir 
que o jogador lide com pontos específicos. As missões 3 e 4 irão, assim, utilizar métodos de 
investigação para promover o conhecimento do jogador sobre os desenvolvimentos atuais 
e futuros no mercado de trabalho. Dado que esta aprendizagem sobre os desenvolvimentos 
atuais (em 2020) irá ocorrer num ambiente virtual baseado no “futuro” (2050), o jogador irá 
tornar-se especialmente consciente das mudanças no mercado de trabalho. As missões 5 e 6 
irão, então, consolidar o conhecimento recém-adquirido ao encorajarem o jogador a efetuar 
uma autorreflexão crítica. Estas missões irão concentrar-se cada vez mais na tomada de decisões 
e na transferência de conhecimento do próprio jogador. Este processo de aprendizagem será 
concluído na Missão 7, a qual incumbirá o jogador de articular as suas ideias sobre o mundo 
do trabalho no futuro, os seus objetivos profissionais e os seus receios e desejos em torno do 
futuro.

Para tornar a experiência de jogo mais eficaz e aumentar o seu impacto potencial na 
aprendizagem é importante desenvolver personagens secundárias e parceiros de aprendizagem 
para o jogador, os quais irão fornecer sugestões/explicações importantes e irão dar opiniões. 
Isto traduz-se no desenvolvimento de funções que orientam o jogador pelo mundo virtual. Os 
enigmas e os diálogos que envolvem personagens não-jogadores (NPCs) são característicos 
da ação de jogo em jogos de aventura. O jogador terá a oportunidade de interagir com NPCs 
- como o Professor Hoking, o bibliotecário ou o andróide H.A.I.R. Estes NPCs irão nortear o 
jogador durante o jogo e irão dar a informação necessária para executar as tarefas.

Em resumo, o desenvolvimento da metodologia e de cenários baseia-se nas seguintes 
considerações: 

• as missões concretas irão formar unidades de jogo e de aprendizagem significativas, 
envolvendo explicações introdutórias (por exemplo, por mensagens de texto internas), 
apoio de acompanhamento (por exemplo, de NPCs) e comentário final (por exemplo, de 
NPCs / parceiros de aprendizagem);

• serão obtidos crachás relacionados com o perfil de competências individual (mapa de 
competências).

Por conseguinte, o jogador nunca irá jogar nem aprender sozinho. Contrariamente, tal será 
conseguido juntamente com as funções de apoio. O jogador deve desfrutar do jogo, explorar 
os mundos e concluir as tarefas. Eles não devem sentir que estão a realizar um teste de 
conhecimento após outro, ou que a história é simplesmente baseada numa série de testes. As 
experiências de jogo e de aprendizagem devem ser concebidas em conjunto, de modo a que 
sejam subordinadas entre si e inter-relacionadas. A experiência de jogo será elaborada para 
ser envolvente e divertida. Paralelamente, o processo de aprendizagem será transparente, 
abrangente e claro.
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CAPÍTULO 7. 
PRINCIPAIS RESULTADOS DE UM 
INQUÉRITO ONLINE E DA ANÁLISE DE 
NECESSIDADES
Autor: ULO.

CONTEÚDO: Este capítulo apresenta os resultados de um inquérito 
realizado para o projeto entre três grupos de respondentes 
– jovens (potenciais beneficiários do projeto), orientadores de 
carreira e especialistas / decisores políticos. Todos os grupos foram 
questionados sobre a sua avaliação quanto às competências que 
são necessárias para os jovens se prepararem para os empregos do 
futuro.

METODOLOGIA DO INQUÉRITO
No período de abril a outubro de 2018, as sete organizações envolvidas no projeto FUTURE 
realizaram um inquérito entre os três grupos-alvo do projeto – jovens da geração Z (15-20 anos), 
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orientadores de carreira, assim como decisores políticos e especialistas. O inquérito teve como 
objetivo identificar as necessidades de apoio, informação e desenvolvimento complementar, 
a fim de preparar adequadamente para os empregos do futuro; as aptidões para os empregos 
do futuro e as competências, a capacidade e o apoio político para o desenvolvimento de uma 
orientação de carreira inovadora.
Com esta finalidade, foram concebidos três questionários para cada grupo específico. A seleção 
da amostra foi efetuada mediante a utilização de um método de conveniência com efeito bola 
de neve. Os resultados não podem ser considerados representativos, mas são uma ilustração 
valiosa sobre o tema da procura de conhecimento por parte dos jovens a respeito das profissões 
do futuro e do papel que os especialistas em aconselhamento profissional desempenham no 
processo de preparação dos jovens para a vida profissional. 
Os questionários foram distribuídos através de duas formas – eletronicamente sob a forma de 
inquérito online e em formulário impresso para maximizar o alcance a todos os participantes. 
Todos os resultados foram codificados e sujeitos a análises estatísticas. No total, o inquérito 
envolveu 214 inquiridos nos 7 países parceiros (Bulgária, Alemanha, Grécia, Itália, Polónia, 
Portugal e Reino Unido), dos quais – 159 jovens, 39 orientadores de carreira e 16 decisores 
políticos e especialistas (Gráfico 1):

Gráfico 1. Dimensão da amostra

1. JOVENS
A esmagadora maioria dos inquiridos eram jovens (97%): 82% dos jovens tem uma perspetiva 
sobre a sua vida profissional no futuro. 39% dos inquiridos estavam nas fases finais da escola e 
têm planos específicos. Este é um valor otimista, que revela que os jovens encaram o seu futuro 
com seriedade e que, no caso deles, a escolha educativa não é feita aleatoriamente. 

Gráfico 2: Respostas à pergunta “Tem planos quanto                                                                              
àquilo em que gostaria de trabalhar no futuro?”
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Ao mesmo tempo, os jovens avaliam positivamente a sua preparação para o futuro (Gráfico 3). 
Em conjunto, 58% dos inquiridos acreditam que estão informados sobre o emprego do 
futuro e sobre as mudanças no mercado de trabalho. Simultaneamente é de salientar, ainda 
assim, que cerca de 35% dos inquiridos não avalia positivamente o seu conhecimento 
sobre o emprego do futuro, e 7% não consegue defini-lo. Isto revela que ainda há espaço 
no mercado para projetos como o FUTURE TIME TRAVELLER. 

Gráfico 3: Respostas à pergunta “Quão bem informado está sobre futuros                                           
empregos e sobre a forma como o mundo do trabalho está a mudar?”

Aos jovens foi pedido, no decurso da investigação, para descreverem exemplos de profissões 
do futuro. Com relativa raridade, eles foram capazes de identificar profissões específicas que 
ainda não existem, mas que podem/irão existir no futuro. Entre os exemplos emergentes 
predominam aqueles relacionados com a robótica e com o trabalho em TI - os jovens parecem 
concordar que essas tendências irão predominar no futuro. Tais ideias influenciam as suas 
escolhas de carreira. As respostas também abrangeram profissões tais como biotecnólogo, 
fabricante de partes sobresselentes para o corpo, controlador de tráfego de carros voadores 
nas cidades, técnico de manutenção para holografias de paragem nos semáforos, entre outros. 
Os jovens imaginam as profissões do futuro de um modo muito mais flexível do que atualmente 
– como sejam os empregos remotos ou trabalhar em horários mais flexíveis. Também houve 
respostas a sugerir que os jovens acreditam que o trabalho exigirá menos tempo do que exige 
no presente, e que a maioria das tarefas tradicionalmente efetuadas pelas pessoas será realizada 
por robôs.

Como consta do Gráfico 4, 88% dos jovens que participaram no inquérito estão cientes 
da importância da informação sobre os empregos do futuro no seu desenvolvimento de 
carreira. 

Gráfico 4: Respostas à pergunta “Quão importante é para si saber sobre estes tópicos?”
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Neste âmbito, é interessante responder à pergunta sobre se, actualmente, os inquiridos estão 
a adquirir conhecimento a respeito destes assuntos – na escola ou informalmente (Gráfico 5). 
Cerca de metade dos inquiridos admite que, actualmente, não desenvolve o seu conhecimento 
sobre o mercado de trabalho do futuro. 

Gráfico 5: Respostas à pergunta “Está atualmente a aprender sobre estes tópicos?” 

Os inquiridos também foram solicitados a identificar fontes de conhecimento nas quais 
procurariam informação sobre o mercado de trabalho do futuro (Gráfico 6). Como esperado, 
a Internet é a fonte de conhecimento comum para quase 3/4 de todos os inquiridos. 
Tendo em consideração que o principal resultado do projeto FUTURE TIME TRAVELLER é uma 
plataforma online que pode ajudar os jovens a compreenderem melhor as mudanças no 
mercado de trabalho do futuro, será importante posicioná-la bem, para que os jovens possam 
facilmente encontrá-la e reconhecê-la entre a quantidade global de recursos de informação.

Gráfico 6: Respostas à pergunta “Onde procuraria informação                                                             
sobre futuras carreiras e empregos?”

Um importante grupo-alvo do projeto são os utilizadores que apoiam os jovens na obtenção de 
informação sobre o desenvolvimento de carreira e as oportunidades de empregos potenciais 
– os orientadores de carreira e os professores. Ambos os grupos são vistos pelos jovens como 
sendo uma importante fonte de informação sobre as profissões do futuro. Ambos os grupos 
são perspetivados como uma fonte de informação relevante para cerca de 50% dos inquiridos 
– 35% procurariam informação com os orientadores de carreira e 15% referir-se-iam aos 
professores. A plataforma de mundo virtual pode ser um complemento útil à educação de 
carreira e ao processo de exploração futura para ambos os papéis. Os orientadores vocacionais 



POLICY ROADMAP REPORT76

podem utilizar o aplicativo em consulta individual ou grupal, e os professores podem utilizá-
lo nas salas de aulas. Por outro lado, os demais 48% dos jovens irão discutir o assunto com os 
seus pais ou com o seu grupo de pares, o que é outra oportunidade para o jogo Future Time 
Traveller, visto que o mesmo também pode ser utilizado num ambiente informal.
Uma das perguntas melhorou a nossa compreensão sobre a utilização da Internet por parte dos 
jovens (Gráfico 7). Quando solicitados a indicar os tipos de recursos da Internet que utilizariam 
na sua procura de informação sobre o futuro do mercado de trabalho, 77% dos jovens 
envolvidos no inquérito indicaram que as plataformas digitais fornecem informações de 
carreira compreensíveis a partir de fontes credíveis. 

Gráfico 7: Respostas à pergunta 
“Que tipo de apoio, informação e recursos online utilizaria para explorar futuros 

empregos?

O projeto FUTURE TIME TRAVELER fará uso de todos estes recursos. Também irá adotar uma 
abordagem inovadora baseada em jogos para desenvolver uma melhor consciencialização 
sobre os empregos do futuro através de uma experiência interativa no mundo virtual. Apesar de 
apenas 13% dos respondentes ao inquérito afirmarem que procurariam tal informação e 
apoio em jogos interativos para adquirir competências de carreira, isso é um bom sinal para 
os parceiros do projeto. Por um lado, não existem muitos exemplos de aprendizagem baseados 
em jogos nesta área, o que provavelmente torna os jovens um pouco céticos. No entanto, isto 
abre espaço para o projeto se tornar um modelo da exploração de carreira que seja envolvente, 
enriquecedor e divertido ao mesmo tempo. Por outro lado, esta é uma implicação importante 
para a exploração da plataforma Future Time Traveller, não como a primeira e única fonte de 
informação, mas sim como um complemento potencialmente valioso. O papel das plataformas 
digitais de informação, bem como dos profissionais de orientação de carreira e dos professores, 
será de primordial importância enquanto intermediários na promoção da plataforma como 
sendo um recurso fiável para os jovens, e na sua referenciação para o jogo.

Um dos elementos mais relevantes da investigação é a avaliação de várias competências 
indicadas por especialistas na preparação dos jovens para as profissões do futuro. 
No inquérito, os três grupos de inquiridos foram questionados sobre a importância de 
determinadas competências. O Gráfico 8 apresenta as respostas do grupo de jovens. Nas 
seções seguintes, apresentaremos o ponto de vista dos outros dois grupos, de modo a 
compará-los no sumário.
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Gráfico 8: Respostas à pergunta “Quão importantes são as seguintes competências para os 
jovens, de modo a que estejam mais bem preparados para os futuros empregos?”

É evidente que os jovens consideram todas as competências importantes ou muito importantes. 
Em primeiro lugar, os inquiridos indicam a “autoconsciência”, o “planeamento de carreira e 
competências de tomada de decisão” e a “criatividade, inovação e espírito empreendedor”. 
Menos importantes são competências tais como as “competências analíticas”, a “consciência 
das tendências do mercado de trabalho” e a “atitude positiva em relação ao futuro”.
O peso dessas competências foi contrastado com a autoavaliação dos participantes sobre as 
mesmas (Gráfico 9). Os participantes no inquérito avaliaram melhor as suas competências de 
flexibilidade e abertura para a mudança (72% de classificações conjuntas em excelente e bom), 
criatividade (72%) e autoconsciência (70%). As áreas mais fracas são as áreas mais importantes 
para o projeto FUTURE TIME TRAVELER – a consciência das tendências do mercado de trabalho 
(34% do total são avaliações excelentes e boas) e as competências analíticas utilizadas para 
prever o estado do futuro mercado de trabalho (38%). Isto revela que os jovens estão cientes do 
seu próprio nível de competências, o que pode resultar numa predisposição para ampliá-las.

Gráfico 9: Respostas à pergunta “Quão bem desenvolvidas                                                                                 
estão as suas competências nestas áreas?”

Os resultados revelam que os jovens não são um grupo homogéneo. Eles diferem claramente 
tanto no nível de conhecimento sobre as profissões do futuro como nas suas atividades 
destinadas a expandi-lo. 



POLICY ROADMAP REPORT78

2. ORIENTADORES DE CARREIRA
O segundo grupo de respondentes ao inquérito foi composto por 39 orientadores de carreira. 
A primeira pergunta foi a sua avaliação do grau de informação dos jovens sobre as profissões 
do futuro (Gráfico 10). 

Gráfico 10: Respostas à pergunta “Quão bem informados estão os jovens                                          
sobre os futuros empregos e sobre as mudanças no mundo do trabalho?”

Existe uma discrepância entre a autoavaliação dos jovens e a avaliação externa atribuída pelos 
orientadores de carreira: cerca de 80% dos orientadores de carreira avaliam conjuntamente 
os jovens como sendo “pouco informados” e “desinformados”, por contraste com apenas 
35% que se autoavaliam desta forma. Na análise das respostas às perguntas do primeiro 
grupo de inquiridos, salientámos que a sua autoestima relativamente elevada pode ser 
enganadora. A avaliação das pessoas que trabalham regularmente com jovens e daqueles que 
têm muito mais conhecimento e experiência sobre as tendências no mercado de trabalho pode 
ser muito mais fiável. Por um lado, é um argumento sólido para a apresentação de projetos tais 
como o FUTURE TIME TRAVELER, mas, por outro lado, ilustra uma barreira firme que o projeto 
precisa de ultrapassar. Como chegar aos jovens que estão convencidos que necessitam de 
expandir os seus conhecimentos numa extensão muito menor do que na realidade precisam? 
Parece, no entanto, que este tipo de projeto pode desempenhar esse papel. Envolver os jovens 
na experiência de jogarem no mundo virtual pode ser um mecanismo eficaz para transferir 
conhecimento e moldar atitudes.

Tal como no caso do grupo anterior de inquiridos, os consultores profissionais foram convidados 
a avaliar a importância de competências-chave na preparação para o mercado de trabalho do 
futuro (Gráfico 11).

Gráfico 11: Respostas à pergunta “Quão importantes são as seguintes competências para 
os jovens, de modo a que estejam mais bem preparados para os futuros empregos?”
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As respostas dos orientadores de carreira são mais diversificadas, embora, tal como no caso 
dos jovens, estejam plenamente convictos que, em princípio, todas as competências propostas 
desempenham um papel importante no desenvolvimento dos jovens. Particularmente 
notável é o papel mais relevante da flexibilidade (87% de respostas “muito importante”) e da 
autoconsciência (79%), por comparação com 55% e 67%, respetivamente. Isto pode indicar 
que os orientadores de carreira têm um conhecimento muito melhor sobre as tendências do 
mercado de trabalho e uma boa compreensão sobre os principais problemas dos jovens que se 
estão a tentar encontrar a si mesmos no mercado de trabalho.

O estudo dedicou uma secção distinta para as competências dos próprios orientadores de 
carreira (Gráfico 12). Tal como no caso das competências dos jovens, todas as competências 
propostas para o trabalho eficaz dos orientadores de carreira foram avaliadas como “muito 
importante” e “importante”. 

Gráfico 12: Respostas à pergunta “Quão importantes são as seguintes competências para 
os orientadores de carreira, de forma a preparar os jovens para os futuros empregos?”

As competências mais importantes são o “conhecimento das tendências de desenvolvimento 
social, económico, tecnológico e de competências” e a “consciência dos recursos de informação 
sobre o mercado de trabalho; capacidade de fornecer informação sobre novas competências 
e novos empregos” – em ambos os casos, 82% dos inquiridos classificaram-nas como “muito 
importante”.

Os inquiridos também foram solicitados a avaliarem as suas competências nas áreas indicadas 
(Gráfico 13). A maioria dos respondentes classificou as suas competências de forma muito 
positiva em todas as áreas indicadas (predominância das classificações “excelente”, “bom” e 
“razoável”). As competências melhor avaliadas são o “bom conhecimento das necessidades 
e características dos jovens” e o “conhecimento das tendências de desenvolvimento social, 
económico, tecnológico e de competências”. A categoria de competências com a classificação 
mais baixa foi a “capacidade de utilização de tecnologias e ferramentas digitais que respondam 
às necessidades das novas gerações” e a “capacidade de inovação e criatividade (conceção 
de novos métodos e ferramentas)”, onde 10% e 8% dos inquiridos sentem que precisam de 
melhorar. Deve frisar-se, contudo, que a sua autoavaliação, embora seja mais consciente do 
que a dos jovens, também pode ser excessivamente otimista por natureza e que a necessidade 
de desenvolvimento complementar pode ser mais significativa.
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Gráfico 13: Respostas à pergunta “Quão bem desenvolvidas                                                                                 
estão as suas competências pessoais nestas áreas?”

Quando questionados sobre os métodos existentes para melhorar as suas competências, os 
inquiridos focaram-se no papel da experiência profissional e na aprendizagem sustentável ao 
longo da vida. A maioria das respostas incluiu algum elemento de desenvolvimento diário. 
Alguns destacaram o facto de que tal conhecimento ser impossível de codificar numa fonte 
única de informação e conhecimento. Isto resume-se melhor por uma das respostas búlgaras: 
“Estamos constantemente à procura de novos produtos e serviços sobre o tema da orientação de 
carreira na Bulgária e no estrangeiro. O meu conhecimento sobre os jovens é uma combinação 
das minhas impressões pessoais – o trabalho intensivo do ano passado com mais de 600 jovens 
– e a leitura de relatórios para a Bulgária e para os Balcãs, a Europa, numa escala global. (…) 
O que eu aplico é principalmente conteúdo adaptado para adultos, o qual inclui princípios de 
liderança e sucesso, que eu traduzo de uma forma mais interessante para os jovens. Eu não seria 
capaz de identificar os sites específicos que utilizo constantemente, diria até que não existe tal 
plataforma que reúna informação adequada a respeito de como trabalhar com os jovens sobre 
o tema.”

Muitos inquiridos enfatizaram o papel da troca de experiências com os colegas. As competências 
de trabalho em rede podem ser uma opção valiosa para aprender as boas práticas e trocar 
experiências entre os profissionais. Os respondentes também destacaram a educação formal 
como sendo importante – formação, estudos pós-graduados, cursos de formação em negócios, 
cursos e contatos de coaching, exposição à literatura e a ferramentas de formação, entre 
outros. 

Nas respostas dos inquiridos havia relativamente poucas referências a sites específicos e a 
recursos da Internet. Entre as fontes, havia recomendações para o YouTube, LinkedIn, Financial 
Times, Forbes e BCG, assim como para sites especializados que se dedicam a tópicos dos seus 
interesses, por exemplo: https://www.ore.edu.pl.

A última pergunta neste grupo de inquiridos dizia respeito à utilidade de conjuntos específicos 
de recursos digitais que podem ser utilizados pelos orientadores de carreira no seu trabalho 
(Gráfico 14). Tal como no caso dos jovens, as “plataformas digitais que fornecem informação 
de fontes credíveis” foram consideradas o recurso mais importante (85% das indicações). O 
projeto FUTURE TIME TRAVELER pretende ser esse tipo de plataforma. Ao mesmo tempo, 59% 
das pessoas indicam que seria útil utilizar “instrumentos pré-definidos que podem ser usados 
com os jovens”.
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Gráfico 14: Respostas à pergunta “Que tipo de apoio seria útil para melhorar as 
competências dos orientadores de carreira, de modo a fornecerem orientação de carreira 

para os empregos do futuro?”

É de salientar, contudo, que até agora os profissionais de orientação de carreira desenvolvem 
estas competências através de uma aprendizagem autónoma e no decurso da sua prática. A 
maioria dos inquiridos não consegue identificar uma fonte de informação específica na internet 
e um deles refere, inclusivamente, que “existe a falta de uma plataforma única, que forneça 
informação adequada sobre como trabalhar com os jovens neste tópico”.

3. ESPECIALISTAS E DECISORES POLÍTICOS
O último dos grupos foi composto por especialistas e decisores políticos. O recrutamento 
para este grupo foi o maior desafio do projeto de investigação. 16 inquiridos participaram 
no inquérito, motivo pelo qual as distribuições percentuais devem ser tratadas com algum 
cuidado. 
A primeira pergunta colocada a este grupo remeteu – tal como nos outros grupos – para uma 
avaliação de como os jovens foram informados sobre as profissões do futuro (Gráfico 15). Tal 
como no grupo dos orientadores de carreira, a avaliação dos especialistas e decisores políticos 
é muito menos positiva do que a autoavaliação dos jovens. Tantas quantas 69% das indicações 
são “pouco informadas”.

Gráfico 15: Respostas à pergunta “No seu entender, quão bem informados estão os jovens 
sobre os futuros empregos e as transformações na sociedade que alteram o mundo do 

trabalho?”
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Como no grupo anterior, perguntámos aos especialistas e decisores políticos sobre a 
importância da competência dos jovens para se adaptarem às profissões do futuro (Gráfico 16). 
Assim como os orientadores de carreira, os especialistas e decisores políticos consideraram a 
flexibilidade e a autoconsciência como sendo as competências mais importantes, em ambos os 
casos também mais importantes do que foram para os jovens. Ao contrário dos orientadores de 
carreira, os especialistas e decisores políticos consideraram a criatividade, a inovação e o espírito 
empreendedor como sendo competências importantes, das quais os jovens irão precisar.

Gráfico 16: Respostas à pergunta “Quão importantes são para os jovens as seguintes 
competências, de modo a que estejam mais bem preparados para os futuros empregos?”

Solicitou-se, também, aos especialistas que avaliassem as competências necessárias para os 
orientadores de carreira no seu trabalho com os jovens (Gráfico 17). As suas avaliações não 
diferem substancialmente das do grupo anterior de inquiridos. Pode salientar-se que, em 
princípio, todas as competências foram avaliadas por eles como sendo importantes, mas as suas 
avaliações são ligeiramente mais moderadas. Vale a pena realçar que os especialistas e decisores 
políticos valorizam mais a necessidade de dominar tecnologias e ferramentas digitais (75% de 
classificações “muito importante”, comparadas com 56% no caso dos orientadores de carreira).

Gráfico 17: Respostas à pergunta “Quão importantes são as seguintes competências para 
os orientadores de carreira, de modo a preparar os jovens para os futuros empregos?”

Os especialistas e decisores políticos também foram solicitados a ampliarem esta lista de 
competências. Alguns deles consideraram-na completa. Entre outras propostas, as competências 
de empatia e comunicação (incluindo a capacidade de ouvir) eram particularmente comuns. As 
competências de motivação, incluindo as de longo prazo, também foram comuns.
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Outras competências indicadas são: as competências para liderar um processo de 
grupo; as competências em aconselhamento; as competências de coaching; o desejo de 
desenvolvimento pessoal; as competências em línguas estrangeiras; a abordagem individual 
para todos; o conhecimento de boas práticas de inclusão profissional na Europa, incluindo 
jovens de grupos desfavorecidos ou vulneráveis; a iniciativa; as competências psicológicas 
básicas; o conhecimento de modelos profissionais adaptáveis a novos processos de trabalho; 
o conhecimento especializado no campo da Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento de 
Carreira (teoria e investigação).

Particularmente interessante foi a resposta de um especialista do Reino Unido: “compreensão 
das competências necessárias para uma orientação pessoal eficaz, conforme estabelecido 
pelo organismo profissional para as carreiras. Na Inglaterra, este é o CDI e existem normas 
profissionais nacionais para a orientação de carreira e um código de ética para a prática. As 
principais competências são a capacidade de refletir sobre a ação, em ação. Eles precisam de 
ter a capacidade de ouvir e orientar, para proporcionarem aos jovens a oportunidade de refletir 
e retirar conclusões. Precisam de ser facilitadores da mudança e de permitir que os jovens se 
apropriem das suas decisões. Precisam de ser motivadores e, portanto, entusiastas sobre as 
oportunidades para os jovens e de aumentar as suas expectativas de sucesso para encontrarem 
um emprego adequado.”

Gráfico 18: Respostas à pergunta “Que tipo de apoio seria útil para melhorar as 
competências dos orientadores de carreira, de modo a fornecerem orientação de carreira 

para os empregos do futuro?”

Os especialistas e decisores políticos também apontam para a importância das plataformas 
digitais enquanto um recurso particularmente útil para trabalhar com os jovens (69% das 
indicações). À semelhança dos jovens, eles também reconhecem a enorme importância dos 
instrumentos pré-concebidos, que podem ser utilizados com os jovens – exatamente a área na 
qual se insere o projeto FUTURE TIME TRAVELLER.

Dos 16 especialistas e decisores políticos que participaram no estudo, 15 expressaram o seu 
interesse inicial pela possível cooperação e patrocínio de iniciativas futuras relacionadas com o 
projeto FUTURE – por exemplo, competições ou conferências. Alguns especialistas e decisores 
políticos estipularam que o apoio concreto estará condicionado à disponibilidade dos recursos 
existentes. Numa resposta, um especialista referiu iniciativas vindouras da sua organização 
com o propósito de ter interesse numa cooperação futura.
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SUMÁRIO 
Resumindo os resultados da investigação, estamos convictos de que o principal efeito do 
projeto FUTURE TIME TRAVELLER se enquadra perfeitamente nas necessidades dos jovens 
e dos orientadores de carreira. É uma plataforma digital que fornece informação, a partir de 
fontes confiáveis e de instrumentos pré-concebidos que podem ser utilizados para trabalhar 
com os jovens.

Ao mesmo tempo, os resultados do estudo indicam claramente a necessidade de sensibilizar os 
consultores profissionais e professores com os resultados do projeto. Isto pode ser constatado, 
por exemplo, nas evidentes diferenças de avaliação do grau de informação sobre as profissões 
futuras por parte dos jovens, tal como por parte dos consultores de carreira e dos especialistas 
e decisores políticos (Gráfico 19).

Gráfico 19. Importância das competências para os jovens,                                                                          
de modo a estarem  melhor preparados para os futuros empregos

A autoavaliação dos jovens é muito mais otimista do que a daqueles que trabalham com eles 
constantemente e que têm muito mais experiência. A aceitação dos orientadores de carreira 
e dos professores será o fator mais importante para a adesão bem-sucedida do projeto por 
parte do grupo-alvo mais relevante. Um resultado importante da investigação também é uma 
conclusão reveladora da vasta seleção de competências necessárias para os jovens encontrarem 
o seu caminho para o mercado de trabalho do futuro (Gráfico 20).

Gráfico 20: Avaliação da importância das competências para os futuros empregos
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Gráfico 20: Avaliação da importância das competências para os futuros empregos 

 

Em  princípio,  todos  os  grupos  de  inquiridos  apreciam  extremamente  todas  as  competências 
propostas na investigação, e a avaliação das diferenças entre elas é, sobretudo, uma análise de 
pequenas nuances de ponderação. O gráfico (Gráfico 20) apresenta uma avaliação conjunta de 
"muito  importante"  e  "moderadamente  importante"  nos  três  grupos  de  respondentes  ao 
inquérito. A maior variação pode ser observada no caso da "atitude positiva face ao futuro" que, 
segundo os  inquiridos, não é o  fator mais  importante nem obtém  tanto apreço na ótica dos 
especialistas,  e  das  "competências  analíticas,  capacidade  para  fazer  uso  de  informação  e 
competências", às quais o grupo de orientadores de carreira atribui um valor muito superior ao 
dos demais grupos. 
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Em princípio, todos os grupos de inquiridos apreciam extremamente todas as competências 
propostas na investigação, e a avaliação das diferenças entre elas é, sobretudo, uma análise de 
pequenas nuances de ponderação. O gráfico (Gráfico 20) apresenta uma avaliação conjunta 
de “muito importante” e “moderadamente importante” nos três grupos de respondentes ao 
inquérito. A maior variação pode observar-se no caso da “atitude positiva face ao futuro” que, 
segundo os inquiridos, não é o fator mais importante nem obtém tanto apreço na ótica dos 
especialistas e decisores políticos, e das “competências analíticas, capacidade para fazer uso 
de informação e competências”, às quais o grupo de orientadores de carreira atribui um valor 
muito superior ao dos demais grupos.
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