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Área de Competência 1 
Compreender o papel do mentor no Projeto 
EMISC 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aprendente vai: 
 
1. Compreender os objetivos do projeto EMISC. 

 
2. Compreender os valores chave e os princípios 

da mentoria no projeto EMISC. 
 
3. Compreender o papel e as responsabilidades 

do mentor no projeto EMISC. 
 
4. Reconhecer os limites da mentoria no projeto 

EMISC 
 
 
 

5.  Compreender a BESCLO1 

 O aprendente deve ser capaz de: 
 
1.i Explicar os objetivos do projeto de EMISC. 
 
2.i Descrever os valores chave e os princípios da 
mentoria no projeto EMISC. 
 
3.i Descrever o papel e as responsabilidades do 
mentor do projeto EMISC. 
 
4.i Definir os limites do papel da mentoria no 
projeto EMISC 
4.ii Dar exemplos de quando e como reportar 
uma má prática  
 
5.i Explicar porque é que a BESCLO é 
importante para apoiar serviços que funcionam 
com base na Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com deficiência da ONU. 
5.ii Descrever as atitudes, os valores 
fundamentais e os princípios nos serviços de 
apoio social que refletem uma abordagem da 
mentoria baseada no respeito pelos direitos 
humanos. 
5.iii Realizar e passar o exame ECC 

ORIENTAÇÕES 

RA 1. Os objetivos do Projeto EMISC são: 
 

• Promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais nos serviços de apoio social na 
União Europeia; 

• Efetivar mudança de atitude nos profissionais/equipas de intervenção social para que a sua 
prática seja baseada nos princípios inscritos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência da ONU;  

• Facultar instrumentos que conduzam à erradicação do Modelo Médico de intervenção (que 
se foca na incapacidade e está ultrapassado) e à mudança para o Modelo Social, através da 
formação e da mentoria nas equipas no seu dia-a-dia. A formação, por si só, pode não ser 
suficiente, dada a escala da mudança transformacional necessária. 

• Dar capacidade e aptidão aos diferentes Estados da UE para divulgarem a mentoria nas 
equipas que intervêm no sector social. 

• Utilizar a mentoria (explicação, orientação e demonstração), para apoiar os profissionais a 
trabalharem numa abordagem de Intervenção Centrada na Pessoa2;   

                                                           
1 BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes. Em Português: Princípios Básicos Europeus de Formação para Prestação de 
Cuidados na Área Social 
2 Refere-se geralmente à forma de trabalhar centrada na pessoa com recurso aos instrumentos que são usados para a Intervenção 
Centrada na Pessoa (Lunt, J. ; Hinz, A – Training and Practice in Person Centred Planning. 2011) 
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• Promover a BESCLO e o ECC3 por toda a Europa 
RA 2. Com base numa abordagem assente no respeito pelos Direitos Humanos; os valores chave e 
os princípios da mentoria a aplicar pelo Mentor são: 
 

• Liderança pelo exemplo, ou seja, trabalha com base na BESCLO demonstrando uma 
abordagem baseada no respeito dos Direitos Humanos; 

• Empatia, sensibilidade, compaixão e respeito pelo mentorado; 
• Actuação honesta, aberta e ética com todas as partes relevantes sem fazer juízos de valor; 
• Demonstração de autoconsciência e a vontade de se questionar no seu próprio 

entendimento, suposições, crenças e valores; 
• Reconhecimento do potencial de todos os indivíduos para aprender e para se desenvolver; 
• Valorização da diversidade em todas as suas formas incluindo a idade, sexo, origem étnica, 

religião, orientação sexual, percurso e experiência de vida; 
• Atuação não abusiva do poder inerente ao papel de mentor. 

 
RA 3. O papel e as responsabilidades do mentor no projeto EMISC são: 

• Possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento; 
• Possibilitar aos mentorados reconhecer e valorizar todo o seu potencial através do 

encorajamento, motivação e confiança; 
• Ajudar os mentorados a desenvolver os seus conhecimentos e capacidades em relação à 

BESCLO; 
• Ajudar os mentorados a desenvolver valores e atitudes ligados aos Direitos Humanos; 
• Ajudar os mentorados a melhorar o seu desempenho no trabalho; 
• Possibilitar aos mentorados identificar as barreiras à sua melhoria e ajudar a removê-las; 
• Avaliar o progresso dos mentorados através da BESCLO; 
• Como parte de um amplo processo de mudança conseguir efectuar mudanças 

transformacionais. 
 

RA 4. A mentoria determina uma conduta com limites quanto à: 

 Confidencialidade, partilha de informação, exercício de autoridade, responsabilidade dos 
mentorados e das suas próprias ações, gestão/informação de más práticas (incorrectas ou 
perigosas). 

 

  

                                                           
3 ECC – European Care Certificate. Em Português: Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados  
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Área de Competência 2 
Configurar o programa de Mentoria 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aprendente vai: 
 
1.Explorar os objetivos do projeto EMISC 
com o mentorado 
 
 
 
 
2. Preparar um Plano de Mentoria 
 
 
 
 
 
 
3. Formalizar o Contrato de Formação 
utilizando o impresso próprio 
 
 
 
 
 
4. Identificar as potenciais barreiras à 
progressão da mentoria e as potenciais 
soluções  

O aprendente deve ser capaz de: 
 
1.i Explicar os objetivos do Projeto EMISC ao 
mentorado. 
1.ii Mostrar como usar um leque alargado de métodos 
para verificar/aferir que o mentorado compreendeu os 
objetivo do projeto EMISC. 
 
2.i Identificar oportunidades para desenvolver 
mentoria no local de trabalho. 
2.ii Inserir o Plano de Mentoria no Contrato de 
Formação. 
2.iii Evidenciar que o Plano de Mentoria cobre todos os 
aspetos da BESCLO. 
 
3.i Explicar ao mentorado o contrato de formação  
3.ii Negociar o conteúdo do contrato de formação com 
o mentorado 
3.iii Completar e preencher o contrato de formação 
com o mentorado, utilizando o impresso próprio 
 
 
4.i Listar as potenciais barreiras para a progressão no 
processo de mentoria 
 4.ii Identificar potenciais barreiras com um mentorado 
específico e sugerir potenciais soluções. 
 

ORIENTAÇÕES 

RA 1. Ver as Orientações RA1 para os Resultados da Aprendizagem 1 da Área de Competência 1.  
 

RA 2. O Plano de Mentoria deverá ser registado no Contrato de Formação (ver RA 3, abaixo). 

 
RA 3. O Contrato de Formação é apresentado num impresso próprio e nele são inscritos: os objetivos 
do Projecto EMISC, o Plano de Mentoria, o calendário das sessões de mentoria, o enfoque do Plano 
de Mentoria em função da BESCLO, a metodologia a usar e os papéis e as responsabilidades do 
mentor e do mentorado. 
 
RA 4. As potenciais barreiras podem incluir:  

• Funcionamento por turnos; 
• Falta de oportunidades para aplicar os princípios e os valores da BESCLO; 
• Os valores arraigados e as atitudes que não apoiam uma abordagem com base nos direitos 

humanos; 
• Alguma necessidade de apoio específica (ex. dislexia, deficiência sensorial…); 
• Baixos níveis de literacia e numeracia; 
• Barreiras culturais. 
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Área de Competência 3 
Dar apoio durante o programa de  mentoria 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aprendente vai: 
 
1. Ter em consideração as necessidades de 
todos os potenciais envolvidos pelo 
processo de mentoria. 
 
 
 
 
 
 
2. Usar uma variedade de métodos de 
aprendizagem  
 
 
 
3. Usar um leque variado de competências 
de comunicação 
 
 
 
4. Apoiar o mentorado a conhecer/utilizar a 
BESCLO no seu local de trabalho 
 
 
5. Dar feedback construtivo ao mentorado  

O aprendente deve ser capaz de: 
 
1.i Listar todos aqueles que, potencialmente,  
poderão  ser afetados pelo processo de mentoria. 
1.ii Explicar que o dever de prestar apoio ao cliente 
nunca deverá ser comprometido pelo processo de 
mentoria. 
1.iii Acordar como serão consideradas as necessidades 
da organização durante o processo de mentoria. 
 
 
2.i Descrever uma variedade de estilos de 
aprendizagem 
2.ii Escolher estilos de aprendizagem apropriados à 
atividade e ao mentorado. 
 
 3.i Descrever um leque variado de competências de 
comunicação 
3.ii Utilizar um leque variado de competências de 
comunicação para comunicar com o mentorado.  
 
4.i Prestar informação, aconselhamento e orientação 
para o uso da BESCLO no local de trabalho. 
 
 
5.i Dar feedback ao mentorado, identificando os 
objetivos alcançados. 
5.ii Dar feedback ao mentorado, identificando os 
desafios ultrapassados.  
5.iii Dar feedback ao mentorado de forma a promover 
a sua motivação perante as melhorias alcançadas. 
5.iv Identificar e acordar com o mentorado as áreas 
em que pode melhorar e registá-las no plano de acção. 

ORIENTAÇÕES 

RA 1.i Entre aqueles que potencialmente podem ser afetados pelo processo de mentoria, considerar 
os clientes dos serviços e suas famílias/pessoas de apoio, a organização, o Mentorado e outros 
colegas da equipa. 
 
RA 2. O mentor deve ser capaz de escolher um leque variado de estilos de aprendizagem tendo em 
consideração que os mentorados aprenderão de variadas formas (ex: visual, auditiva, quinestésica). 
 
RA 3. A variedade de competências de comunicação deve incluir a escuta ativa e empática, a 
elaboração de sínteses e o questionamento reflexivo. 
 
RA 5. O feedback construtivo deve incluir a valorização de atitudes e mudanças positivas, bem como 
dos desafios que ainda se colocam com a identificação de opções para melhoria.    
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Área de Competência 4 
Avaliação do progresso do mentorado 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aprendente vai: 
 
1. Compreender como utilizar a MAT4  
 
 
 
2. Avaliar o progresso do mentorado 
usando um leque variado de métodos  
 
 
 
 
 
 
 
3. Dar feedback relativamente ao progresso 
feito pelo mentorado perante a BESCLO.  
 
 
 
 
4. Dar sugestões ao mentorado que 
permitam melhorar o seu desempenho e 
progredir.  
 
 
 
5. Registar as sessões de mentoria 

O aprendente deve ser capaz de: 
 
1.i Descrever a MAT e a sua utilização 
1.ii Descrever quando é que a MAT pode e deve ser 
usada. 
 
2.i Usar a MAT para avaliar o progresso do mentorado 
nos itens adequados. 
2.ii Usando uma variedade de métodos, avaliar os 
progressos realizados - de acordo com as orientações 
da BESCLO - durante o período em que está em prática 
o processo de mentoria. 
2.iii Realizar uma avaliação objetiva e justa. 
 
 
3.i Salientar ao mentorado o progresso realizado 
perante a BESCLO. 
3.ii Salientar ao mentorado as áreas que requerem 
mais desenvolvimento. 
 
 
4.i Rever o Plano de Mentoria para incluir 
oportunidades de melhoria do desempenho e o 
progresso a alcançar. 
4.ii Acordar com o mentorado as ações que melhorem 
o seu desempenho. 
 
5.i Registar os elementos chave em cada sessão de 
mentoria 
5.ii Assegurar que os registos são legíveis e claros. 
5.iii Registar as atividades de mentoria utilizando um 
impresso próprio. 

ORIENTAÇÕES 

RA 1. A avaliação ocorre no início do processo de mentoria antes da realização do curso ECC e voltará 
a repetir-se no final, também antes do Exame ECC. 
 
RA 2.i Os itens adequados estão em RA1.  
 
RA 2. ii Métodos variados incluem: observação da prática, perguntas e respostas e a utilização de 
cenários para discussão. 
 
RA 5.iii As sessões são registadas pelos mentores em impresso próprio. 
 

  

                                                           
4MAT - Mentoring Assessement Tool – Em Português: Instrumento de avaliação da Mentoria 
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Área de Competência 5 
Refletir sobre seu próprio desempenho como 
mentor 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aprendente vai: 
 
1. Refletir sobre a sua própria prática como 
mentor. 

O aprendente deve ser capaz de: 
 
1.i Identificar informações relevantes para analisar a 
sua prática, enquanto mentor. 
1.ii Refletir sobre o feedback que obteve sobre a sua 
prática como mentor. 
1.iii Refletir sobre o que aprendeu com o mentorado. 
1.iv Avaliar a sua prática como mentor em função do 
resultado desejado.  

 

ORIENTAÇÕES 

RA 1.i Informações relevantes poderão incluir feedback dos mentorados, do seu superior hierárquico, 
os registos de sessões de mentoria e a avaliação do progresso do mentorado. 
 
RA 1. iv O resultado desejado é o progresso do mentorado com respeito à BESCLO. 

 
 

 



 

European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European 
Union under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-

012282 

European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European 
Union under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-

012282 
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1 BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes. m Português: Princípios Básicos Europeus de Formação para 

Prestação de Cuidados na Área Social 

 

Registo da Sessão de Mentoria  
 
Cada sessão de mentoria deve ser registada pelo mentor utilizando o impresso de registo . O mentorado, no espaço próprio existente para o efeito, 
deve incluir as suas reflexões, opiniões e observações sobre cada sessão. Deve ser utilizado um novo impresso em cada sessão. Estes registos estarão 
disponíveis para a equipa responsável pelo desenvolvimento do projecto EMISC, incluindo parceiros europeus, a fim de poderem ser utilizados na 
avaliação do projecto. Estes, estarão disponíveis para o director/coordenador do mentor e mentorado a fim de apoiar o seu desenvolvimento pessoal. 
Os mentores devem usar os registros quando reflectem sobre a sua prática no processo de mentoria. 
 

NOME DA ORGANIZAÇÃO: 

DATA DA SESSÃO DE MENTORIA  

NOME DO MENTOR:  FUNÇÃO:   

NOME DO MENTORADO:  FUNÇÃO:   

     
 

TIPO DE SESSÃO 

Exemplos:  

- Observação do trabalho;  
- Tópicos/Materiais discutidos;  
- Cenários utilizados;  
- Informação providenciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCLO’S1 TIDAS EM 

CONSIDERAÇÃO NESTA SESSÃO 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO MENTOR 

SOBRE A PRÁTICA DO MENTORADO 
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CONSELHOS E ORIENTAÇÕES 

DADOS PELO MENTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO MENTORADO 

SOBRE A SESSÃO:  
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ACÇÕES ACORDADAS NA SESSÃO: MENTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTORADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURAS: 

MENTOR: 

 

DATA: 

 

MENTORADO: 

 

DATA: 
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Contrato de Formação EMISC 
 
Nota Importante: Neste documento, quaisquer referências a clientes terão de ser feitas de forma anónima neste documento para garantir que 
não são identificados (recomendamos a utilização de Srº A, Dr.D). Proteger a confidencialidade das pessoas com quem trabalhamos e que 
apoiamos, assim como a da sua família, é essencial para este Programa.  

NOME DA ORGANIZAÇÃO:  

CONTRATO ENTRE: 

MENTOR:  FUNÇÃO:   

MENTORADO:  FUNÇÃO:   

 

OBJETIVOS 

Os objetivos do Plano de mentoria são: 

 Promover os direitos humanos e liberdades fundamentais nos serviços de apoio social; 

 Ajudar os Mentorados a alcançar mudanças atitudinais necessárias para implementar 

serviços baseados nos princípios inscritos na Convenção dos Direitos das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

 Apoiar os Mentorados a melhorar a sua forma de trabalho, utilizando o modelo social; 

 Incentivar o Mentorado a usar a Intervenção Centrada na Pessoa1, através da orientação, 

fundamentação e demonstração; 

 Promover a BESCLO e o ECC. 

TAREFAS E RESPONSABILIDADES DO MENTOR  

 Capacitar a aprendizagem e o desenvolvimento do Mentorado, facultando-lhe informação, 

aconselhamento e orientação; 

 Ajudar o Mentorado a reconhecer e maximizar o seu potencial; 

 Apoiar o Mentorado no desenvolvimento dos seus conhecimentos e competências 

relativamente à BESCLO; 

 Ajudar o Mentorado a desenvolver valores e atitudes que assentem numa abordagem de 

intervenção social baseada nos direitos humanos; 

 Apoiar o Mentorado a melhorar o seu desempenho no trabalho; 

 Habilitar o Mentorado a identificar quaisquer barreiras ao seu desempenho e a trabalhar no 

sentido de as eliminar; 

 Avaliar o progresso do Mentorado de acordo com a BESCLO, utilizando a MAT e o respectivo 

guia; 

 Respeitar a confidencialidade dentro de limites acordados; 

 Estar disponível para as sessões de mentoria acordadas; 

 Registar e assinar cada sessão de mentoria, usando o formulário próprio. 

 

  

                                                           
1 Refere-se geralmente à forma de trabalhar centrada na pessoa com recurso aos instrumentos que são usados para a Intervenção 

Centrada na Pessoa (Lunt, J. ; Hinz, A – Training and Practice in Person Centred Planning. 2011)  
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO MENTORADO 

 Estar disponível para as sessões de mentoria e avaliação, conforme acordado;  

 Desempenhar as suas funções de acordo com a BESCLO e melhorar o seu desempenho no 

trabalho; 

 Escutar e seguir as orientações do Mentor; 

 Solicitar aconselhamento ou esclarecimentos quando necessário; 

 Trabalhar no sentido de remover quaisquer barreiras à aprendizagem; 

 Responsabilizar-se pela sua própria aprendizagem e desempenho; 

 Registar os seus comentários e assinar todas as sessões de mentoria, no formulário próprio.  

 

PLANO DE MENTORIA 

 

 

 

 

 

 

DATA INÍCIO DA MENTORIA:  DATA FINAL DA MENTORIA:  

DATAS DAS SESSÕES DE MENTORIA: 

 

 

 

DATA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO: 

 

DATA DA SEGUNDA AVALIAÇÃO: 

 

DATA DO EXAME ECC: 

 

ASSINATURAS 

ASSINATURA DO MENTOR: 

DATA: 

ASSINATURA DO MENTORADO: 

DATA: 

ASSINATURA DIRECTOR/COORDENADOR: 

DATA: 

 



 

 

 

Programa Europeu de Mentoria  

para os Cuidadores Sociais 

 

Critérios para a 
selecção 

 de mentores  
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2015-1-BE02-KA204-012282 
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Critérios para a Selecção de Mentores: 

  
No Projecto EMISC um mentor é:  

Uma pessoa com sabedoria ou experiência que ajuda/apoia  outras pessoas com  menos experiência a 

desenvolver o seu conhecimento, a sua compreensão e o valor acrescentado da  sua prática no  dia a dia, 

através de  uma relação positiva e de confiança.  

Na selecção de mentores é importante considerar se a pessoa tem: 

 Uma atitude positiva no trabalho, 

 Resiliência – (Não desiste facilmente), 

 A capacidade de ser bem organizado, fiável e digno de confiança,  

 Flexibilidade/adaptabilidade, 

 Competência de comunicação e de escuta activa  

 Compreensão da BESCLO demonstrada através do seu trabalho 

 Aprovado no exame ECC, 

 Capacidade de cumprir o papel e as responsabilidades do mentor que são as seguintes: 

- Possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento; 

- Possibilitar aos mentorados reconhecer e valorizar todo o seu potencial através do 

encorajamento, motivação e confiança; 

- Ajudar os mentorados a desenvolver os seus conhecimentos e capacidades em 

relação à BESCLO; 

- Ajudar os mentorados a desenvolver valores e atitudes ligados aos direitos 

humanos numa abordagem   de apoio social; 

- Ajudar os mentorados a melhorar o seu desempenho no trabalho; 

- Possibilitar aos mentorados identificar as barreiras à sua melhoria e ajudar a 

removê-las; 

- Avaliar o progresso dos mentorados através da BESCLO; 

- Como parte de um amplo processo de mudança conseguir efectuar mudanças 

transformacionais. 

 a capacidade de demonstrar os valores fundamentais e os princípios que reflectem uma 

abordagem da mentoria baseada no respeito pelos   direitos humanos,  o que significa que o 

mentor: 

- lidera pelo exemplo ou seja, trabalha com base na  BESCLO demonstrando uma 

abordagem baseada no respeito dos  direitos humanos; 

- demonstra empatia, sensibilidade, compaixão e respeito pelo mentorado; 

- atua de uma forma  aberta, honesta e ética com todas as partes relevantes sem 

fazer juízos de valor; 

- demonstra autoconsciência e a  vontade de se  questionar no seu próprio 

entendimento, suposições, crenças e valores; 

- reconhece o potencial de todos os indivíduos para aprender e para se 

desenvolver; 

- valoriza a diversidade em todas as suas formas: isto inclui a idade, sexo, origem 

étnica, religião, orientação sexual, percurso  e experiência  de vida; 

- actua de uma forma  não abusiva relativamente ao poder inerente ao papel de 

mentor. 
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É importante ter em mente que a lista acima descreve o candidato a “ mentor  perfeito”. Na realidade, 

provavelmente haverá espaço para melhorias em diversas áreas, e o curso de formação de mentores  

será concebido para apoiar e desenvolver aqueles que apresentem este potencial.  

 

Critérios para a Selecção de Mentores Seniores 

  
Mentores seniores são pessoas que : 

- Preenchem todos os critérios para ser mentores  (como descrito acima) 

- Têm a capacidade de se explicar claramente 

- Têm confiança para liderar. 

Ter experiência de ensino (professor) ou de formação (formador) não é essencial, mas seria útil. Mais 

uma vez, o curso de formação de formadores será concebido e desenhado para apoiar e desenvolver 

mentores seniores. À medida que o projecto for evoluindo, aqueles que tiverem formação para 

mentores e forem ganhando experiência em Mentoria podem querer aprofundar a sua formação e 

tornar-se em mentores seniores.  

 


