
O que são Soft Skills? 

Embora ninguém possa estar completamente preparado para o que pode 
enfrentar na vida, existem habilidades que tornam a jornada mais fácil ou 
mais satisfatória. Este conjunto de habilidades tem muitos nomes. Alguns 
chamam bom senso, outros referem-se a elas como sabedoria prática. Nos 
círculos profissionais, elas são chamados de soft skills ou life skills. 

Soft Skills são as qualidades pessoais de cada indivíduo, assim como os 
traços da sua personalidade, capacidades sociais e de comunicação 
necessárias para o sucesso no trabalho. Estas competências pessoais 
caracterizam a forma como um indivíduo interage no relacionamento com 
os colegas dentro e fora do ambiente de trabalho. 

O que as difere das hard skills, são que estas envolvem as emoções e as 
intuições, ambas responsáveis pela capacidade de se expressar e 
interpretar os sentimentos de outra pessoa. Assim, são mais difíceis de 
aprender, pelo menos numa sala de aula tradicional, e, por isso, são 
também mais difíceis de medir e avaliar. Enquanto podemos aprender, por 
exemplo, artes manuais, para aprender soft skills precisamos de passar por 
experiências.  

Estas soft skills são muito valorizadas em termos de mercado de trabalho, 
uma vez que alguém que as possua tem capacidade de ter um boa 
relacionamento com os seus colegas, produzindo um bom ambiente de 
trabalho, entre outras situações. 

15 soft skills essenciais: atitude, comunicação, pensamento criativo, ética 
laboral, trabalho em equipa, networking, positividade, capacidade para 
tomar decisões, gestão do tempo, motivação, flexibilidade, resolução de 
problemas, pensamento crítico, resolução de conflitos e capacidade de 
adaptação a ambiente multiculturais. 

 
Como alguém desenvolve essas soft skills? 

Se as soft skills são difíceis de medir e difíceis de desenvolver em relação às 
hard skills, como se pode adquiri-las? Uma das melhores maneiras de 
desenvolver soft skills é enfrentar e superar desafios. Os desafios exigem 



mais de nós e exigem que cresçamos e aprendamos para alcançá-los. 
Além disso, os desafios muitas vezes colocam-nos em contacto com outras 
pessoas, especialmente em qualquer ambiente explicitamente competitivo 
ou cooperativo. Outra maneira é encontrar um contexto para sair da nossa 
zona de conforto. Isso ajuda-nos a aprender coisas novas e a 
acostumarmo-nos com isso, o que, por sua vez, expande nossa zona de 
conforto. 

 

O que é Design Thinking? 

O design thinking é uma maneira de pensar e agir com o objetivo de resolver 
problemas com o foco no público, otimizando o trabalho dos profissionais e 
possibilitando que façam mais e melhor. Permite, numa equipa de 
profissionais com competências diferentes, obter resultados positivos, 
mantendo a rentabilidade e efetividade, a partir de um objetivo comum: 
compreender o público alvo. 

É importante para empresas em que os profissionais precisem de estar em 
constante evolução para se adaptarem às inovações no mercado. 

Integrar pessoas de áreas diferentes e com perfis distintos numa equipa é 
uma tarefa difícil. Para superar resistências humanas como insegurança, 
status quo, ambições individuais e inveja é necessário que haja certos 
valores internalizados e constantemente reforçados. 

Assim, o design thinking tem três bases. Sendo essas: 

• Empatia; 
• Colaboração; 
• Experimentação. 
 
Quais são as etapas do Design Thinking? 

O design thinking pode ser dividido em 5 etapas: 

• Empatia; 
• Definir; 
• Idealizar; 
• Protótipo; 



• Teste. 
 
1. Empatia: 
Nesta fase pretende-se estudar  e  entender a perspetiva e o perfil do 
público potencial, com o objetivo de, posteriormente, definir o problema e 
poder criar ideias que o solucionem da melhor maneira. 

2. Definir: 
Após, já conseguindo entender o público alvo, deve-se definir as 
necessidades e os problemas em causa. 

3. Idealizar: 
A ideação é a fase em que se começa a formar o projeto. Tem como 
objetivo gerar o máximo de soluções possíveis, tendo em mente os 
problemas encontrados anteriormente, através da discussão e do 
brainstorming. 

4. Protótipo: 
Nesta etapa colocam-se as ideias anteriormente desenvolvidas em prática, 
dando-lhes uma forma física simplificada.  

5. Teste: 
A última fase é a fase de testes. Nesta, apresentam-se os protótipos criados 
ao cliente e obtém-se feedback, de modo a que se possa melhorá-los ou 
até mesmo, se não funcionarem, encontrar novas soluções. 

Apesar das etapas estarem numa determinada ordem, não têm 
necessariamente de ser executadas nesta ordem. O design thinking não é 
um processo linear, as etapas podem até ocorrer em paralelo, ou serem 
necessárias múltiplas vezes em fases diferentes.  

 

Benificios do Design Thinking: 

Com o Design Thinking é possível desenvolver competências bastante 
importantes como: 

• Comunicação; 
• Adaptabilidade; 
• Visão sistémica; 



• Criatividade; 
• Empatia; 
• Produtividade. 

 

Trabalho em equipa e relacionamento interpessoal 

Em qualquer tipo de trabalho realizado, tanto em ambiente escolar como 
profissional existe um fator que tem grande influência nos resultados 
alcançados: o bom relacionamento entre os indivíduos envolvidos. O 
relacionamento interpessoal interfere na produtividade de qualquer equipa 
(tanto pela negativa como pela positiva).  

Para a realização de trabalho em equipa é essencial que exista um 
relacionamento interpessoal favorável e uma boa colaboração entre todos 
os indivíduos, uma vez que todos eles são uma peça importante para um 
bom funcionamento global do grupo. 

Atenção: Num grupo ninguém atua de forma totalmente isolada, o teu 
trabalho afeta o trabalho dos outros e vice-versa   

Uma equipa que valoriza um bom relacionamento  tende a ser mais 
produtiva pois prioriza relações saudáveis e uma convivência harmoniosa e 
prazerosa, o que possibilita o bem-estar profissional e a motivação mútua.  

Abaixo 11 dicas fundamentais para uma boa gestão de relacionamentos: 

1. Ser transparente; 
2. Trabalhar a inteligência emocional; 
3. Saber comunicar; 
4. Saber expor as suas ideias; 
5. Saber ouvir; 
6. Saber colocar-se nos pés do outro (tentar ter uma perspetiva coletiva 

ao tomar decisões que afetam a equipa); 
7. Saber aceitar a mudança; 
8. Ser amigável, empático e respeitar os outros; 
9. Ser assertivo mas não agressivo; 
10. Tomar uma atitude diplomática em conflitos; 
11. Dar e receber bem críticas. 

Todos estes pontos acima, são facilitadores das relações humanas 



Team building 

Teambuilding é um termo coletivo usado para se referir a vários tipos de 
atividades, muitas vezes envolvendo tarefas colaborativas, usadas para 
melhorar as relações sociais e definir os papeis que mais se adequam a 
cada um dentro da equipa. 

Esta estratégia baseia-se em atividades/exercícios que visam expor e 
abordar problemas interpessoais dentro do grupo, conhecer mais sobre as 
capacidades, pontes fortes e pontos fracos de cada um (pode ser 
importante por vezes para reduzir a ambiguidade de papéis em alguns 
membros) e fortalecer as relações e comunicação. 

Principais vantagens: 

• Reforça o espirito de equipa; 
• Melhora o ambiente e clima escolar ou profissional; 
• Estimula a criatividade; 
• Diminui atritos.  

Os Tembuildings reforçam os espíritos de equipa! 

Importante-para um bom funcionamento de uma equipa é importante que 
cada membro tenha a sua tarefa bem definida, é importante que assuntos 
como o de liderança sejam discutidos e bem pensados. Muitas vezes o 
talento para a liderança de alguns indivíduos é descoberto através de 
teambuilding. 

 

GESTÃO DE TEMPO 

Gerir o tempo é gerir a nossa disponibilidade pessoal e profissional. 

Abaixo 8 dicas fundamentais para uma boa gestão de tempo: 

1. Compreender o Cenário onde está e aceitá-lo! 
2. Definir objetivos claros, com tarefas e datas! 
3. Saber comprometer-se com o que define para si e para o seu 

equilíbrio profissional e pessoal! 
4. Contar com o apoio e saber pedir ajuda; 



5. Saber dizer não, quando está lotada de atividades; 
6. Saber priorizar as atividades diárias para atingir os objetivos; 
7. Criar planos e objetivos de curto, medio e longo prazo; 
8. Acreditar em si e no seu potencial! 
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