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Guia de Utilização da MAT 

O QUE É O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE MENTORIA? 

 

O Instrumento de Avaliação de Mentoria foi desenvolvido como uma parte do Projeto European 

Mentoring in Social Care (EMISC). O Instrumento de Avaliação de Mentoria (MAT) foi concebido para 

auxiliar os Mentores na avaliação de trabalhadores que estejam a preparar-se para obter o Certificado 

Europeu de Prestação de Cuidados (ECC). 

Realizam-se duas avaliações, que envolvem pelo menos dois trabalhadores por cada mentor. Um 

dos trabalhadores (ou mais) será mentorado e o outro trabalhador (ou mais) não será mentorado – isto 

deverá ser acordado e os resultados serão registados para o projecto: 

 A primeira avaliação realiza-se antes dos trabalhadores fazerem formação baseada na 

BESCLO. 

 A segunda avaliação decorre após a formação, mas antes de realizar o exame ECC 

 

O Mentor vai estar disponível para realizar a mentoria dos trabalhadores selecionados durante 12 

semanas, realizando depois uma avaliação final a ambos os participantes na formação ECC. 

Pretendemos, desta forma, compreender se a mentoria disponibilizada se traduz numa maior 

compreensão da intervenção baseada nos Direitos Humanos, na Prestação de Cuidados na Área Social e 

se poderá contribuir para uma melhor taxa de sucesso no exame ECC. 

Diretores e Coordenadores que queiram avaliar o nível de competências dos trabalhadores à sua 

responsabilidade, também poderão utilizar o MAT como recurso. 
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CONTEÚDOS DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE MENTORIA 

Este instrumento e o respetivo guia visam abranger as 8 áreas da BESCLO, tendo o MAT 5 folhas de cada 

uma das 8 áreas incluídas. 

 1. Questões da BESCLO e folha de Respostas  

Apresenta questões que avaliam o conhecimento dos mentorados e a aplicação que fazem dos valores e 

atitudes enunciados em cada área da BESCLO.   

Apresenta também dicas sobre o que deve estar incluído nas respostas dos mentorados.  

 2. Folha de Questões da BESCLO  

Lista apenas as questões para cada área da BESCLO, sem as respostas, e pode ser apresentada ao 

Mentorado como ‘folha de teste’, para poupar tempo e manter o processo de avaliação simples e 

direto.  

Se for fornecida ao Mentorado, a folha deve ser sempre recolhida antes do final da sessão. O 

Mentorado também poderá usá-la apenas para melhorar a sua pontuação na segunda avaliação.  

3. Folha de Critérios de Avaliação  

Foi concebida para ajudar o Mentor a ‘pontuar’ as respostas dos Mentorados e julgar o seu nível de 

conhecimento e utilização dos valores, em cada área da BESCLO. A classificação dos Mentorados será 

registada no Gráfico de Progressão.  

  4. Gráfico de Classificação Automático  

Visa apresentar um registo visual da progressão entre a primeira e a segunda avaliação. 

Os resultados da primeira avaliação surgem codificados em azul escuro  

e os da segunda avaliação em azul claro. O vermelho surge se a classificação descer na segunda 

avaliação ou se a classificação for 0 (=Ainda não chegou lá!) 

A classificação de cada questão em cada área da BESCLO é introduzida nas células amarelas da 

esquerda.  

Ao utilizar o Excel num computador, o gráfico de barras da direita surgirá e será preenchido 

automaticamente. 

 5. Gráfico Manual  

Se não tive computador disponível, o gráfico no separador 5 pode ser impresso e colorido 

manualmente. Porém, será necessário que o Mentor envie eletronicamente os resultados ao 
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administrador do projeto, para revisão e compilação, portanto é importante manter um registo das 

classificações.  

 

AS OITO ÁREAS DA BESCLO 

 

Este guia vai analisar cada área individualmente e dar exemplos de algumas respostas que possam 

constar em cada critério de avaliação. A escala de 9 pontos é um sistema de análise flexível que permite 

analisar pequenos progressos. Também existe uma gradação de zero que indica que o mentorado ainda 

não adquiriu os conhecimentos envolvidos naquele área de aprendizagem. Os tópicos fornecidos 

permitem servir de guia à consistência do conhecimento adquirido.  

A análise feita terá sempre alguma subjetividade, já que haverá formadores mais “generosos” que 

outros no que diz respeito aos momentos de avaliação. Porém, esperamos com este sistema, alcançar 

alguma consistência num intervalo de análise. As questões de respostas tendencialmente curtas, podem 

dificultar a diferenciação entre os 9 níveis. Todos estes factores deverão ser tidos em conta, no momnto 

de análise global da formação.  

É importante ter em conta que a expectativa em relação aos resultados alcançados após esta formação 

remete para a existência de conhecimentos nos níveis “adequado” ou “bom”. Uma resposta “excelente” 

é expectável apenas para trabalhadores com muita experiência. 
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1. OS VALORES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS NA ÁREA SOCIAL 

Estes são os princípios que fundamentam qualquer trabalho desenvolvido no âmbito da Prestação de 

Cuidados e dos Direitos Humanos. São vistos como essenciais para garantir que os indivíduos apoiados 

tenham uma qualidade de vida satisfatória e positiva. 

Quando estiver a avaliar o mentorado nesta área, as respostas obtidas devem demonstrar uma 

compreensão dos valores envolvidos, assim como a promoção da igualdade de oportunidades e o 

respeito pela diferença. Devem, também, ser claros no que concerne ao respeito e limites envolvidos na 

confidencialidade do trabalho realizado. 

Exemplos de respostas da Área 1 BESCLO 

BESCLO 1. Questão 3.  

De que forma vou promover os direitos das 

pessoas que apoio 

P
o

n
tu

aç
ão

 
Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

•Ajudei o António a promover os seus direitos 

perguntando-lhe o que é que ele quer fazer 

na sua vida 

0 Ainda não chegou lá 

•Possui um conhecimento pouco claro e 

inespecífico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• Dou suporte ao António e garanto que 

tenho os seus direitos em conta ajudando-o a 

estar presente nas reuniões de residentes 

acerca de planos para o futuro 

•Ajudo o António e garanto que os seus 

direitos são respeitados apoiando-o a 

participar nas reuniões de residentes acerca 

de planos para o futuro 

• Ajudo o António e garanto que os seus 

direitos são respeitados ao ajuda-lo a 

compreender o que está a ser dito e a 

participar nas reuniões de residentes acerca 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

tema 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 
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de planos para o futuro. 3 

• Ajudo o António e garanto o respeito pelos 

seus direitos garantindo que pode ir à igreja 

sempre que deseja, que fala em reuniões com 

os outros residentes sobre problemas de 

transporte, além de garantir que compreende 

tudo o que está a ser dito. 

- Ajudo o António com os seus direitos 

quando: 

 Incentivo-o a falar sobre problemas 

de transportes nas deslocações à 

igreja nas reuniões com outros 

residentes; 

 Ensaiamos o que quer dizer antes da 

reunião; 

 Ajudo-o a compreender o que está a 

ser dito. 

 

- Ajudo a Beatriz a responder de forma 

adequada a pessoas que lhe “chamam nomes 

“ ao: 

 Conversamos sobre os motivos que 

fazem com que os outros tenham 

esta atitude; 

 Demonstro-lhe como pode 

responder às provocações de outros; 

 Dou-lhe feedback positivo com o 

objetivo de aumentar a sua 

confiança  

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Bom 

Demonstra bom conhecimento e 

compreensão do tema 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• As formas como posso promover os 

Direitos no meu trabalho são: 

 Ajudando que as pessoas com quem 

trabalho tenham acesso aos serviços 

aos quais têm direito. Por exemplo, 

posso ajudar o António a fazer as 

7 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 
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suas orações na igreja, dado que é 

algo importante para ele, mesmo 

que tal obrigue a algumas 

adaptações no nosso trabalho. Por 

outro lado, posso promover as 

visitas da Maria João à galeria de 

arte e biblioteca locais. 

 Ao interceder a favor dos seus 

interesses em reuniões de equipa 

para garantir que todos os membros 

da equipa têm conhecimento dos 

desafios que o António enfrenta 

actualmente para chegar à igreja. 

 Sendo um modelo positivo, por 

exemplo, quando respondo a um 

comportamento agressivo e/ou 

provocação numa linguagem calma e 

firme que a Beatriz possa utilizar 

noutras situações semelhantes. 

 Ao desafiar comportamento 

discriminatório. Por exemplo, posso 

agir de forma que os elementos 

masculinos da Casa 2 estejam 

organizados de forma que as 

limpezas não sejam sempre 

realizadas pelos elementos 

femininos da mesma casa. Posso 

dizer ao Ricardo que a utilização da 

palavra x não é aceitável no contexto 

em que a utiliza atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contexto de trabalho e bem como a outros 

contextos de apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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2. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS APOIADOS 

Este tipo de trabalho também é conhecido como o planeamento centrado na pessoa. No passado, o 

apoio que um indivíduo recebia estava relacionado com o que era mais conveniente para o sérvio e 

equipa responsável pelo seu acompanhamento. Uma abordagem assente nos Direitos Humanos, por 

outro lado, pretende assegurar que o apoio que o indivíduo recebe é baseado nas suas expectativas, 

desejos, aspirações e preferências e não apenas nas suas necessidades físicas (relacionadas com 

medicação ou perceção de segurança, por exemplo). Esta abordagem também está relacionada com a 

garantia de que o indivíduo é envolvido no processo de tomada de decisão sobre o seu plano de apoio, 

que são considerados todos os aspectos da sua vida incluindo as suas relações, educação, interesses 

laborais, crenças espirituais e culturais, assim como a sua vida social. 

Quando os trabalhadores nesta área são avaliados, é importante verificar se estão cientes da 

importância de conhecerem de forma detalhada a pessoa que apoiam – a sua história de vida, 

preferências, desejos, necessidades e competências. As suas respostas e nível de reflexão devem 

demonstrar o conhecimento que possuem para garantir que o indivíduo que apoiam têm o máximo 

controlo sobre as suas vidas e que os podem apoiar na tomada de decisão sempre que possível, 

sobretudo as que estão relacionadas com o apoio que usufruem. 

Exemplos de respostas da Área 2 BESCLO 

BESCLO 2. Pergunta 5  

Posso habilitar o(s) indivíduo(s) que apoio a 

fazer escolhas informadas (em relação ao 

apoio de que usufruem) ao 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• Dar ao indivíduo uma hipótese de escolha 

em relação ao que deseja fazer 

0 Ainda não chegou lá 

•Possui um conhecimento pouco claro e 

inespecífico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

• Dando ao indivíduo várias opções e ideias 

em relação ao que pode escolher 

• Dando a conhecer as opções e 

consequências de uma forma que o indivíduo 

consiga compreender. Por exemplo, mostrar 

1 

 

2 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 
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fotografias de destinos de férias para ajudar a 

Rita a escolher o local onde gostaria de ir. 

• Dando a conhecer as opções e 

consequências de uma forma que o indivíduo 

consiga compreender. Por exemplo, 

mostrando à Rita uma fotografia do seu 

extracto de conta e que alteração sofreria se 

escolher gastar algum dinheiro numas férias. 

 

 

 

 

 

3 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e usando alguma terminologia 

relevante 

• Dando a conhecer as opções e 

consequências de uma forma que o indivíduo 

consiga compreender. Por exemplo, 

mostrando à Rita uma fotografia do seu 

extracto de conta e que alteração sofreria se 

escolher gastar algum dinheiro numas férias.  

• Por exemplo, ajudando o Jorge a participar 

na sua revisão utilizando um sistema de sinais 

de trânsito que lhe permita sinalizar quando 

concorda, não concorda ou não compreende 

o que está a ser dito. 

• Por exemplo, mostrando ao Pedro o que 

está a acontecer na sua vida e o que é que 

este apoio lhe pode oferecer. 

Encontrar novas formas para ajudar as 

pessoas a discutir e contribuir para a tomada 

de uma decisão. 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Bom 

Demonstra bom conhecimento e 

compreensão do tema 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

 • Garantir um sistema claro de comunicação 

eficaz para, pelo menos, a comunicação de 

desejos simples 

Por exemplo, utilizando figuras para trabalhar 

com a Maria e perceber o que deseja fazer 

em seguida. 

Estar com o João e explicar-lhe as atividades 

que compõem o seu diário e em quais deseja 

7 

 

 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 
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estar envolvido. 

 

Explicar opções e as suas consequências 

Por exemplo, mostrando à Rita uma 

fotografia do seu extracto de conta e que 

alteração sofreria se escolher gastar algum 

dinheiro numas férias.  

 

Apresentar informação de uma forma 

acessível para o indivíduo 

Por exemplo, garantindo que o quarto está 

bem iluminado e que não há barulho de 

fundo durante as reuniões que envolvem a 

Sandra e a Clara.  

 

Promover discussão acerca de possíveis 

escolhas 

Por exemplo, envolver a filha da Leonor na 

visita ao hospital para ver a Maria. Explicar, 

todos os fins de dia, ao Carlos o que fez 

durante o dia, o que gostou e não gostou, 

para que possa fazer escolhas mais 

informadas de futuro. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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3.TRABALHAR COM O RISCO 

Todos corremos riscos diariamente, a maioria dos quais tem consequências menores, tais como: “Terei 

tempo para tomar um café antes de ir para o trabalho, ficando mais acordado e arrisco chegar 

atrasado?” 

No âmbito da Prestação de Cuidados na Área Social, utilizamos a avaliação de risco para ponderar as 

vantagens e desvantagens de capacitar as pessoas que apoiamos a tomar novas decisões e terem novas 

experiências de vida. Envolvê-los nesta avaliação de risco pode ajuda-los a compreender os riscos 

envolvidos e minimizar a ocorrência de alguns deles. As pessoas não aprendem apenas fazendo o que 

está correto, também aprendem através das consequências de errar, o que pode ser igualmente rico em 

termos de aprendizagem. Contudo, os trabalhadores que têm o “dever de cuidar” devem garantir que a 

pessoa que apoiam compreende m todos os riscos envolvidos de forma a garantir a sua segurança ao 

longo do processo de tomada de decisão. 

Quando se avaliam os trabalhadores nesta área do BESCLO, é necessário garantir de que sabem que é 

necessário que os indivíduos que apoiam corram riscos e compreendam a sua própria responsabilidade 

no que diz respeito à gestão dos mesmos. Conhecer o dilema existente entre a necessidade dos 

indivíduos que apoiam, correrem riscos e a garantia da sua segurança, ser capaz de identificar os 

princípios envolvidos na avaliação de risco, além da capacidade de comunicar esta informação são 

algumas das competências a avaliar de forma detalhada. 

Exemplos de respostas para a área 3 do BESCLO: 

BESCLO 3. Questão 1. Exemplos de efeitos 

negativos numa pessoa que não corre riscos: 

P
o

n
tu

aç
ã

o
 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• Pessoas que não correm riscos têm uma 

vida pior do que aquelas que os tomam 

0 Ainda não chegou lá 

•Possui um conhecimento pouco claro e 

inespecífico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• Se não aceitarmos os riscos que a Júlia pode 

correr numa deslocação para for a da cidade, 

apesar do seu medo do trânsito, ela terá uma 

1 

 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 
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vida menos gratificante. 

  

• Levámos à Júlia à cidade, apesar do seu 

medo do trânsito. Se não decidirmos desta 

forma, ela não perderá o medo do trânsito. 

 

 • Se não levarmos à Júlia à cidade, apesar do 

seu medo do trânsito, ela não se habituará ao 

mesmo e não poderia ter novas experiências. 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 

• Levámos a Júlia à cidade, apesar do seu 

medo do trânsito. Ao fazer isto, ela perderá 

gradualmente este medo e de fazer coisas 

novas, tais como ir ao médico, ir à lojas ou 

andar de transportes. Gradualmente, ela terá 

cada vez mais opções de atividades que pode 

fazer. As pessoas que não correm riscos têm 

menos opções nas suas vidas.  

• Podemos ajudar o João a ir ao Bingo 

embora ele possa cair nas escadas que são 

muito íngremes. Se não o fizermos, o João 

não poderá fazer algo de que gosta e pode 

sentir-se aborrecido e tenso. 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Bom 

Demonstra bom conhecimento e 

compreensão do tema 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Levámos a Júlia à cidade, apesar do seu 

medo do trânsito. Ao fazer isto, ela perderá 

gradualmente este medo e fazer coisas novas, 

tais como ir ao médico, ir à lojas ou andar de 

transportes. Gradualmente, ela terá cada vez 

mais opções de atividades que pode fazer. As 

pessoas que não correm riscos têm menos 

opções nas suas vidas. Podemos ajudar o João 

a ir ao Bingo embora ele possa cair nas 

escadas que são muito íngremes. Se não o 

fizermos, o João não poderá fazer algo de que 

gosta e pode sentir-se aborrecido e tenso. As 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 
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pessoas que não correm riscos têm um 

menos sentimento de auto-estima e uma 

menor satisfação em relação às suas vidas. 

 

 

•Pessoas que não correm riscos têm: 

Oportunidades e Experiências Limitadas 

Por exemplo, levando a Júlia à cidade e correr 

o risco em relação ao seu medo do trânsito e 

promovendo que se ultrapasse esse medo e 

consiga viver novas experiências. 

 

Baixa Auto-estima e falta de realização 

pessoal 

Por exemplo, ajudarmos o João a ir ao bingo 

embora ele tenha que lidar com o desafio de 

percorrer as escadas, embora sejam 

íngremes. Se não corrermos este risco, o João 

não poderia fazer algo de que gosta, o que o 

faria sentir-se aborrecido e tenso. As pessoas 

que não correm riscos têm uma menor auto-

estima e sentimento de realização nas suas 

vidas. 

 

Medo do risco 

Pessoas que não correm riscos têm receio de 

mais coisas e reduzem o leque das suas 

atividades. Por exemplo, os Pais do José não o 

deixam sair porque têm medo de infecções, o 

que faz com que o José tenha o mesmo receio 

o que, por sua vez, diminui a sua qualidade de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada. 
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 •As pessoas que não correm riscos têm: 

Oportunidades e Experiências Limitadas 

Por exemplo, levar a Júlia à cidade e arriscar 

confrontar o seu medo do trânsito pode 

ajudá-la a combatê-lo. Poderá, depois, ser 

capaz de fazer mais coisas que receia e fazê-

las bem. 

 

Escolhas limitadas /Falta de Escolhas 

Não fazer algo por causa da existência de 

algum risco significa que há uma limitação de 

escolhas à partida. Por exemplo, a Sara tem 

medo de ir a locais onde poderá encontrar 

um cão, o que reduz muito os locais onde 

pode ir. Desta forma, pode ser melhor ajuda-

la a vencer este medo de encontrar algum 

cão em vez de evitar locais onde os pode 

encontrar. 

 

Baixa Auto-estima e falta de satisfação 

Por exemplo, ajudar o João a ir ao bingo 

apesar do seu medo das escadas íngremes é 

importante porque lhe permite ir ao bingo e 

não promover o seu aborrecimento e tensão 

por não ir. As pessoas que não correm riscos 

têm uma menor auto-estima e sentimento de 

realização nas suas vidas. 

 

Medo do Risco 

As pessoas que não correm riscos tê medo de 

mais coisas e acabam por reduzir o número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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de atividades de que usufruem. Por exemplo, 

os pais do José têm medo de infecções e não 

incentivam as suas idas à rua, o que acaba por 

piorar a sua qualidade de vida de forma 

progressiva. 
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4. COMPREENDER O SEU PAPEL COMO CUIDADOR FORMAL 

Esta área da BESCLO requer que o trabalhador compreenda os limites da responsabilidade do seu papel 

e as políticas e procedimentos que deve respeitar de acordo com as suas funções. Deve demonstrar 

conhecimento dos princípios, objetivos e valores do empregador, a quem se deverá sempre dirigir em 

busca de apoio e esclarecimento. Deverá ser capazes de enunciar as qualidades e requisitos de um bom 

trabalhador. 

Exemplos de respostas da Área 4 BESCLO 

BESCLO 4. Questão 1.  

É importante trabalhar em parceria com os 

cuidadores informais / família  porque 
P

o
n

tu
aç

ão
 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• A família é importante para as pessoas que 

apoiamos 

0 Ainda não chegou lá  

•Possui um conhecimento pouco claro e 

inespecífico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• A família, com frequência, conhece melhor 

o indivíduo. 

 

• A família conhece muito bem o indivíduo, 

assim como a sua história de vida. 

 

• A família muitas vezes conhece bem a 

pessoa e compreende a sua história de vida. 

Todos podemos aprender uns com os outros.  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 

• Isto demonstra respeito pela família e 

promove a partilha de informação sobre a 

história de vida do indivíduo. 

4 

 

Bom 

Demonstra um conhecimento e compreensão 

robustos em relação ao assunto em causa 



 18 

• Demonstra respeito pela família e, também, 

uma valorização das contributos  de todos os 

elementos familiares. Desta forma, a partilha 

de informação sobre a história de vida do 

indivíduo é promovida. 

 

• Demonstra respeito pela família e uma 

valorização das suas contribuições, o que 

promove a partilha sobre a história de vida do 

indivíduo e promove a oportunidade de 

aprendermos uns com os outros.  

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Demonstra respeito pela família e uma 

valorização dos seus contributos, o que 

promove a partilha sobre a história de vida do 

indivíduo e promove a oportunidade de 

aprendermos uns com os outros. Os 

cuidadores da família têm, com frequência, 

um pape importante na vida dos indivíduos 

que apoiamos. Uma boa relação entre os 

cuidadores da família e a equipa da 

instituição assegura o melhor apoio para o 

indivíduo. 

 

• Demonstra respeito 

Demonstra respeito pela família e uma 

valorização sobre dos seus contributos. 

  

Oportunidades para aprender 

 O respeito pela família promove a partilha de 

informação sobre a história de vida da família 

e ajuda-nos a aprender uns com os outros. 

  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada. 
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O melhor apoio possível  

Os cuidadores da família desempenham um 

papel fundamental na vida do indivíduo. Uma 

boa relação entre a família e a equipa de 

trabalho promove o melhor apoio possível 

para o indivíduo. 

 

• Demonstra respeito 

Demonstra respeito pela família e uma 

valorização sobre as suas contribuições. 

• Oportunidades para aprender 

 O respeito pela família promove a partilha de 

informação sobre a história de vida da família 

e ajuda-nos a aprender uns com os outros. 

 

Por exemplo, garanto que os pais da Sara 

sabem os resultados sobre a sua revisão e 

que poderão comparecer na mesma. Damos-

lhes tempo para falaram e reforçamos o facto 

de que a sua opinião é muito importante para 

todo o processo de intervenção. Explicamos, 

com detalhe, como temos trabalhado e 

porquê. Isto significa que eles estão sempre 

motivados a participar e que temos 

aprendido informação importante sobre o 

comportamento difícil de gerir que a Sara 

apresenta por vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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5. SEGURANÇA NO TRABALHO 

Esta área é abrangente e cobre muitos tópicos, desde a gestão cuidadosa de substâncias perigosas e 

potencialmente perigosas à mobilização de objetos e pessoas. Está relacionada com a manutenção da 

segurança de pessoas, incluindo trabalhadores e o respeito de princípios de segurança. Requer algum 

conhecimento e competências específicas na área dos primeiros socorros. 

Quando se avaliam trabalhadores nesta área, é necessário garantir que compreendem o que está 

envolvido no armazenamento e gestão de substâncias perigosas. Devem demonstrar que sabem como 

responder em caso de incêndio, doença e acidentes e que conseguem mobilizar pessoas e objectos sem 

correr riscos desnecessários para si e para os outros. É importante demonstrar que compreendem os 

limites do que é permitido fazer numa fase inicial de formação no que diz respeito à mobilização e 

primeiros socorros. Devem compreender as responsabilidades e saber como reduzir o risco de infecção. 

Exemplos de respostas da Área 5 BESCLO 

BESCLO 5. Questão 1.  

Alguns exemplos de substâncias nocivas ou 

perigosas são 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

•Tudo o que seja perigoso.  0 Ainda não chegou lá  

•Possui um conhecimento pouco claro e 

específico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• Tudo que seja perigoso, como lixívia. 

 

• Lixívia e Sal 

 

• Lixívia e outros líquidos de limpeza. Sal. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 
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• Líquidos de limpeza, como lixívia, 

detergente de máquina da roupa e/ou loiça. 

Utensílios de jardinagem, como produtos 

para eliminar ervas daninhas, fertilizantes ou 

substâncias para eliminar parasitas. 

 

• Líquidos de limpeza, como lixívia que haja 

no local de trabalho. Utensílios de 

jardinagem, como produtos para eliminar 

ervas daninhas. Medicação, como o 

paracetamol que existe no local de trabalho. 

 

• Líquidos de limpeza como lixivia, detergente 

da loiça ou da roupa, líquido para lavagens 

gerais.. Utensílios de jardinagem, como 

produtos para eliminar ervas daninhas, 

parasitas e fertilizantes. Medicação como 

paracetamol ou outros medicamentos para a 

gripe/constipação. 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

BOM 

Demonstra um conhecimento e compreensão 

robustos em relação ao assunto em causa 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Químicos 

Como a lixivia, detergente de lavar a roupa ou 

loiça. 

Produtos que contenham químicos 

Como o paracetamol e remédios para gripes 

Fumos 

Como fumo de um tubo de escape de 

automóveis ou fumos da cozinha 

Pós 

Como poeira do jardim ou de outras divisões 

Vapores e névoas 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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Como os vapores das canetas de quadro 

branco 

Gases  

Como do forno a gás. 

Germes causadores de doenças 

Como os que estão em panos de limpeza ou 

nos lençois de dormir.  

 

(ponto 8 mais) 

Produtos que contenham químicos 

Medicações mencionadas e espuma para 

limpeza de sofás 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 
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6. COMUNICAÇÃO POSITIVA 

Toda a gente necessita de transmitir as suas necessidades, desejos e escolhas, contudo nem toda a 

gente comunica utilizando palavras. É necessário que os cuidadores compreendam diferentes formas de 

comunicação, o que motiva as pessoas a comunicar e que barreiras podem comprometer uma 

comunicação boa e eficaz. O toque e o comportamento também podem ser utilizados como formas de 

comunicação e os trabalhadores devem compreender os limites do contexto em que o toque deve ser 

utilizado de forma apropriada.  

Também devem ter conhecimento sobre como e quando registar informação de forma apropriada, de 

maneira a garantir a continuidade do melhor serviço e apoio que possa ser oferecido às pessoas que 

acompanham. Quando se avaliam trabalhadores nesta área, deve-se assegurar que todos os tópicos 

enunciados são abordados.  

Exemplos de respostas da Área 6 BESCLO 

BESCLO 6. Questão 1. Comunicação Verbal 

significa 

P
o

n
tu

aç
ã

o
 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• Comunicar verbalmente 0 Ainda não chegou lá  

•Possui um conhecimento pouco claro e 

específico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

• Falar 

 

• Falar utilizando palavras 

 

• Utilizar palavra falada com a intenção de 

transmitir determinado significado. 

1 

 

2 

 

3 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 

• Utilizar palavra falada e a voz com a 

intenção de transmitir determinado 

4 Bom 

Demonstra um conhecimento e compreensão 
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significado. 

 

• Utilizar palavra falada e a voz para 

transmitir determinado significado, como 

“Não, não vou trabalhar amanhã”. 

 

• Comunicar utilizando palavra falada e a voz 

para transmitir uma mensagem, como: “Não, 

não vou trabalhar amanhã”, “Estou triste por 

não ir trabalhar amanhã” 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

robustos em relação ao assunto em causa 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Comunicar através de linguagem falada e 

da voz para comunicar mensagens, ideias e 

sentimentos, tais como: "Não, não vou 

trabalhar amanhã”, “Estou triste por não ir 

trabalhar amanhã, “Estou triste por não te ver 

amanhã” 

  

• Comunicar utilizando palavras faladas e 

voz para transmitir mensagens, ideias e 

sentimentos. Isto também inclui a escrita e 

língua gestual para comunicar” 

"Não, não vou trabalhar amanhã”, “Estou 

triste porque não te vou ver amanhã” 

 

• Comunicar utilizando palavras faladas e 

voz (incluindo o tom de voz, volume e 

velocidade”. Também inclui linguagem 

escrita e língua gestual. “Não, não vou 

trabalhar amanhã”, “Não, NÃO vou trabalhar 

amanhã (num tom de voz mais elevado e com 

ênfase no 2º não”), “Será que te vou ver 

amanhã?” (aumentando o tom no final da 

frase). 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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7. RECONHECER E ATUAR PERANTE ABUSO E NEGLIGÊNCIA 

Os cuidadores estão numa posição poderosa ao trabalhar com pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade e que podem ter um comportamento difícil de gerir. Este tipo de profissão pode atrair 

pessoas que gostam de exercer poder sobre os outros.  

Os trabalhadores devem ser capazes de identificar e reconhecer os sinais e sintomas dos vários tipos de 

abuso, além de saber como actuar perante cada um deles. Devem compreender quando e a quem 

devem reportar uma situação de possível abuso, além de saber como agir se a pessoa que apoiam 

revelar que é vítima de algum tipo de abuso. 

Quando se avalia esta área, é necessário ter em mente como e a quem é que os trabalhadores devem 

reportar alguma situação de abuso em que um colega possa estar envolvido, ou se não for seguida a 

política da instituição ou o plano de acompanhamento do indivíduo apoiado. Devem compreender a sua 

responsabilidade de reportar dificuldades em termos de recursos humanos ou operacionais, que 

possam estar a colocar as pessoas em risco de abuso e saber como reportá-lo. 

Exemplos de respostas da Área 7 BESCLO 

BESCLO 7. Questão 1. O abuso físico significa, 

por exemplo: 

P
o

n
tu

aç
ã

o
 

Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• Abusar de alguém fisicamente, como 

acontece se fizer uma nódoa negra a alguém 

 

0 Ainda não chegou lá  

•Possui um conhecimento pouco claro e 

específico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• Causar dano físico como, p.e., bater. 

  

• Causar dano físico, p.e.:  

 Bater, pontapear, esmurrar 

 

• Causar dano físico, p.e.:  

1 

 

2 

 

 

3 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 
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 Bater, pontapear, esmurrar e conter 

fisicamente. 

relevante 

• Causar dano físico corporal, batendo, 

pontapeando e esmurrar do.  

  

• Causar dano físico magoando o corpo, por 

ex: pontapear, esmurrar e conter fisicamente. 

 

• Causar dano físico magoando o corpo por 

ex: bater, pontapear, esmurrar e conter 

fisicamente e alimentar de forma forçada. 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

Bom 

Demonstra um conhecimento e compreensão 

robustos em relação ao assunto em causa 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Causar dano físico magoando o corpo do 

indivíduo utilizando uma posição de poder 

para: esbofetear, beliscar, bater e pontapear. 

 

• Causar dano físico magoando o corpo do 

indivíduo utilizando uma posição de poder 

para: esbofetear, beliscar, bater, queimar e 

pontapear e alimentar de forma forçada. 

 

• Causar dano físico magoando o corpo do 

indivíduo utilizando uma posição de poder 

para: esbofetear, beliscar, bater, queimar e 

pontapear e alimentar de forma forçada, 

conter fisicamente ou lidar de forma pouco 

delicada com o corpo do indivíduo. 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

Excelente 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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8. DESENVOLVIMENTO COMO TRABALHADOR 

Para manter e melhorar os serviços prestados, tanto o empregador como os trabalhadores devem 

refletir acerca da sua prática de uma forma contínua e não de uma forma isolada, tendo também em 

vista o que outras instituições e trabalhadores estão a fazer com o objetivo de identificar boas práticas.  

Quando avaliamos trabalhadores nesta área, é necessário que demonstrem um compromisso para se 

manterem a si próprios atualizados em relação a alguma mudança de orientações e práticas 

recomendadas. Devem demonstrar que estão dispostos a receber uma formação adequada às suas 

necessidades e que poderão rever o seu impacto no seu trabalho. Deverão, também, contribuir de 

forma ativa para a supervisão das sessões do seu plano de formação. Deverão, por fim, estar 

conscientes dos sinais e sintomas de stress e conhecer os fatores que o desencadeiam.  

Exemplos de respostas da Área 8 BESCLO 

BESCLO 8. Questão 4. Objetivos da 

supervisão, para além da gestão do stress, 

incluem: 

P
o

n
tu

aç
ão

 Nível alcançado  

(e comentários que o explicam) 

• Ajudar-me no meu trabalho 

 

0 Ainda não chegou lá  

•Possui um conhecimento pouco claro e 

específico sobre o assunto em causa 

Não dá quaisquer exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho 

Tem pouca compreensão do assunto e/ou 

está confuso em relação ao mesmo 

 

• Ver o que já fiz e o que planeio fazer 

 

•Ver o que já fiz, o que planeio fazer e 

conceber esse plano para o futuro 

 

• Ver o que já fiz, rever e depois olhar para o 

que planeio fazer 

1 

 

2 

 

 

3 

Adequado 

Demonstra um conhecimento básico sobre o 

assunto 

Dá pelo menos um exemplo apropriado no 

contexto de trabalho 

Comunica ideias e opiniões de uma forma 

básica e utilizando alguma terminologia 

relevante 

• Ter feedback em relação ao que fiz e ver 4  
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qual é o objetivo que devo ter para o futuro 

 

• Ter feedback e discutir sobre o que poderia 

ter feito melhor. Estabelecer os meus 

objetivos pessoais. 

  

• Ter feedback, celebrar o sucesso e discutir o 

que poderia ter feito de forma diferente. 

Estabelecer objetivos pessoais. 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Bom 

Demonstra um conhecimento e compreensão 

robustos em relação ao assunto em causa 

Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados 

ao contexto de trabalho 

Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma 

forma lógica e utilizando terminologia 

apropriada 

• Ter feedback em relação ao meu 

desempenho, celebrar o sucesso, ver quais 

são as minhas preocupações e discutir sobre 

o que poderia ter feito de forma diferente. 

Estabelecer objetivos pessoais e, a partir 

deles, o meu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento que irei concretizar. 

 

 • Ter feedback em relação ao meu 

desempenho, celebrar o sucesso, ver quais as 

minhas preocupações e discutir acerca do que 

poderia ter feito de forma diferente. 

Estabelecer objetivos pessoais, identificar as 

minhas necessidades de desenvolvimento e 

aprendizagem e a partir daqui desenvolver o 

meu processo de treino. 

 

• Receber feedback em relação ao meu 

desempenho profissional: isto envolve 

celebrar o sucesso, identificar possíveis 

preocupações em ambos os lados e refletir 

acerca do que poderia ter feito de forma 

diferente. 

Estabelecer objetivos individuais: envolve 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

 

Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhados sobre o assunto 

Dá uma série de exemplos apropriados ao 

contexto de trabalho e noutros contextos de 

apoio social 

Faz associações entre teoria e prática  

Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e 

opiniões de uma forma lógica, organizada e 

coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 
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identificar as minhas necessidades de 

aprendizagem e, a partir delas, desenvolver o 

meu trabalho pessoal e de formação, 

incluindo cronogramas e objetivos. 

 

9 
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UTILIZAR A MAT E O GUIA P PARA ALÉM DO PROJETO EMISC 

Embora a MAT e este Guia tenham sido concebidos no âmbito do Programa EMISC, direcionado para 

mentores que trabalham em organizações parceiras, a MAT pode ser um Instrumento útil para qualquer 

Dirigente responsável por cuidadores de primeira linha.  

Poderá ser uma ajuda para avaliar a formação inicial de trabalhadores e para verificar o seu 

conhecimento e compreensão dos Direitos Humanos daqueles com quem trabalham diariamente. 

Também pode ser um recurso para identificar necessidades de formação, no sentido de alcançar o 

objetivo de cumprir a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A MAT também pode ser utilizada para verificar quão efetiva é a formação que tem sido desenvolvida 

junto dos trabalhadores, ou para identificar potenciais trabalhadores que já possuem este 

conhecimento num processo de entrevista. Por fim, também pode ser utilizado para o objetivo que foi 

concebido mas fora do projeto EMISC. Assim, países e organizações que não tenham sido envolvidos 

neste processo, poderão alcançar uma maior taxa de sucesso na formação tendo em vista o exame ECC. 

 

 

 

 

 


