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Guia do Formador 
Introdução 
DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

5 minutos Apresentação:  

 Apresente-se incluindo informações sobre quem é enquanto 

formador e qual a sua experiência na área. 

 Estabeleça o horário de funcionamento, intervalos, locais onde 

pode encontrar o que necessita (refeitório, WC, Café), hipótese 

de simulação de incêndio, etc… 

Slide 1 

40 minutos 

Pode variar 

com a 

dimensão do 

grupo. Dê cerca 

de 3-5 minutos 

a cada pessoa, 

seguida de 1 

minuto de 

feedback de 

todo o grupo. 

Atividade de Quebra-gelo: 

Aqui pode usar uma atividade de quebra-gelo para apresentar os 

aprendentes uns aos outros. Se não conhecer um bom exercício de 

quebra-gelo, utilize este: 

Peça a cada pessoa que se apresente à pessoa ao seu lado dizendo: 

 O Nome; 

 A Organização em que trabalha; 

 A sua função no trabalho; 

 Em que tipo de serviço/valência trabalha; 

 Há quanto tempo trabalha nessa Organização; 

 Porque quer ser mentor/a; 

 Que preocupações têm em relação a ser mentor/a. 

 

Dê ao grupo cerca de 5 minutos para partilharem esta informação. 

Em seguida, cada pessoa pode apresentar o seu colega ao grupo 

partilhando a informação que adquiriram. 

 

10 minutos Regras básicas: 

Estabeleça um conjunto de regras básicas para cada sessão incluindo:  

 Respeitar os pontos de vista de cada um; 

 Ouvir os outros; 

 Manter a confidencialidade; 

 Cumprir os horários; 

 Prever intervalos; 

 Registar os tempos. 

Acrescente a esta lista apenas o que o grupo achar que é essencial. 

Apresente estas regras básicas em cada sessão, relembrando a cada 

membro as regras que aceitou cumprir. 

Flip chart e 

canetas 
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Resultados de Aprendizagem 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

5 minutos Neste curso, existem 5 Áreas de Competência diferentes que 

implicam Resultados de Aprendizagem (RA) claros e permitem a 

compreensão da MAT1 

As áreas de competência e os respectivos resultados de 

aprendizagem são: 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 1 - COMPREENDER O PAPEL DO MENTOR NO PROJETO 

EMISC2: 

Resultados de Aprendizagem: 

1.1. Compreender os objetivos do projeto EMISC; 

1.2. Compreender os valores chave e os princípios da mentoria no 

projeto EMISC; 

1.3. Compreender o papel e as responsabilidades do mentor no 

projeto EMISC; 

1.4. Reconhecer os limites da mentoria no projeto EMISC; 

1.5. Compreender a BESCLO3. 

 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 2 - CONFIGURAR O PROGRAMA DE MENTORIA 

Resultados de Aprendizagem: 

2.1. Explorar os objetivos do projeto EMISC com o mentorado; 

2.2. Preparar o Plano de Mentoria; 

2.3. Formalizar o Contrato de formação utilizando o impresso 

próprio; 

2.4. Identificar as potenciais barreiras à progressão da mentoria e 

encontrar potenciais soluções. 

 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 3 - DAR SUPORTE À FORMAÇÃO EM MENTORIA 

Resultados de Aprendizagem: 

3.1. Considerar como é que os outros podem ser afetadas pelo 

processo de formação em mentoria; 

3.2. Usar uma variedade de estilos de aprendizagem; 

3.3. Usar um leque variado de competências de comunicação; 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1 

 

 

 

 

 

 

Documento 

de Apoio 1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MAT - Mentoring Assessement Tool – Em Português: Instrumento de avaliação da Mentoria 
2 EMISC – European Mentoring in Social Care. Em Português: Programa Europeu de Mentoria para Cuidadores Sociais 
3 BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes. Em Português: Princípios Básicos Europeus de Formação para 

Prestação de Cuidados na Área Social 



 
 

  

 5 

 

 

3.4. Apoiar o mentorado a conhecer/utilizar a BESCLO no seu local de 

trabalho; 

3.5. Providenciar feedback construtivo ao mentorado. 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 4 - AVALIAR O PROGRESSO DO MENTORADO 

Resultados de Aprendizagem: 

4.1. Compreender como  utilizar a  MAT (Mentoring Assessement 

Tool)  - Instrumento de Avaliação da Mentori); 

4.2. Avaliar o progresso do mentorado utilizando um leque variado 

de métodos; 

4.3. Providenciar feedback relativamente ao progresso na utilização 

da BESCLO pelo mentorado; 

4.4. Dar sugestões ao mentorado que permitam melhorar o seu 

desempenho e fazer progressos; 

4.5. Registar as sessões de mentoria. 

 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 5 - REFLETIR SOBRE O SEU PRÓPRIO DESEMPENHO COMO 

MENTOR 

Resultados de Aprendizagem 

5.1. Refletir na sua prática enquanto mentor. 

Cada resultado de aprendizagem é dividido em subsecções e 

analisado individualmente e em detalhe em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 1   
COMPREENDER O PAPEL DO MENTOR NO EMISC 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

RA 1.1. Compreender os objetivos do EMISC  

Que estão enunciados de forma clara e são; 

 Promover os Direitos Humanos e liberdades fundamentais nos 

serviços de apoio social na UE; 

 Ter um efeito na mudança de atitudes nos trabalhadores da área 

social dos estados membros que vão ser a base da prestação de 

serviços no âmbito dos direitos expressos na Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas4 ; 

 Disponibilizar as ferramentas que permitam erradicar o modelo 

médico antigo acerca da deficiência e evoluir para um modelo 

 

 

Slide 2-4 

 

 

 

 

                                                           
4 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. ONU, 2006. Adiante designada por Convenção. 
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social através da formação e do acompanhamento numa base 

diárias, uma vez que a formação por si só é insuficiente dada a 

abrangência de mudança necessária; 

 Estabelecer a capacidade e competências dos estados membros 

parceiros para disponibilizarem supervisão e formação aos 

trabalhadores dos serviços sociais, 

 Utilizar a supervisão para dar apoio aos recursos humanos, 

utilizando uma abordagem centrada na pessoa através da 

explicação, orientação e demonstração; 

 Promover a BESCLO e o ECC5 em toda a UE. Garantindo que 

todos os Estados Membros compreendem que o objetivo da 

Convenção é essencial (incluir o slide 5 que fala sobre esta 

questão).  

 

A Convenção tem por objetivo: 

Promover, proteger e garantir a satisfação total e plena de todas as 

liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com 

deficiência, além de promover o respeito pela sua dignidade. 

Existem 8 princípios basilares que são os seguintes (utilizar slides 6 e 

7): 

1. Respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, 
independência, incluindo a liberdade de tomar as suas decisões 
e fazer as suas próprias escolhas. 

2. Não discriminação; 

3. Completa e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

4. Respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência 
como parte da diversidade humana e da humanidade; 

5. igualdade e oportunidade; 

6. Acessibilidade; 

7. Igualdade entre homens e mulheres; 

8. Respeito pelas competências em desenvolvimento das crianças 
com deficiência e o respeito pelo direito a preservarem a sua 
identidade. 
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de Apoio 2 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 5 

 

 

Slide 5 

 

 

Slide 6 e 7 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ECC -  – European Care Certificate. Em Português: Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados 
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25 miinutos 

 

Atividade 1  

Em pequenos grupos de 3 a 4 pessoas. 

Proposta:  

“Pense cuidadosamente sobre o seu papel de mentor e, no seu local 

de trabalho, como pode apoiar/promover o alcançar estes objetivos 

do projeto EMISC.” 

Peça a cada grupo para dar um ou dois exemplos explicando que 

estes assuntos serão abordados em mais detalhe com o evoluir do 

curso. 

É necessário orientar os aprendentes através dos objetivos do 

projeto e encorajá-los a pensar como podem apoiar as mudanças de 

atitude no seu local de trabalho. 

Isto ajudará os mentorados a começar a pensar sobre o seu papel 

enquanto elementos que podem influenciar como as coisas são feitas 

no local de trabalho. 

Por exemplo :como apoiar outros elementos do staff a pensar nas 

situações de  uma forma diferente… 

 

 

Documento 

de Apoio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 1.2. Compreender os valores chave e os princípios da 

mentoria no EMISC 

Organize os grupos de forma a existir um porta-voz por cada um 

deles. 

De seguida, utilize a atividade 2 e detalhe as expectativas acerca do 

desempenho de um bom mentor, garantindo que faz a mediação 

desta discussão abordando os seguintes aspetos: 

 Como mentor, deve liderar pelo exemplo, ou seja, trabalhar de 

acordo com o que a BESCLO postula e respeitar os Direitos 

Humanos; 

 Devem mostrar que são sensíveis e têm empatia e respeito pelo 

mentorado e por todos, enquanto demonstra a capacidade de 

suportar e desenvolver o seu potencial; 

 Devem ser abertos e honestos, tendo uma atitude de não 

julgamento e sendo ético com o mentorado; 

 Devem ter consciência de si mesmos e ser capazes de colocar 

questões sobre a sua compreensão, crenças e valores; 

Todos os mentores devem valorizar a diversidade sob todas as 

formas, incluindo a idade, género, origem étnica, religião, orientação 
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20 minutos 

sexual e experiência. Nunca agirá de forma que possa ser danosa ou 

ser considerada um abuso de poder no desenvolvimento do seu papel 

de mentor. 

Atividade 2 

Em pequenos grupos de 3 ou 4 pessoas. 

Proposta:  

Cada pessoa do grupo deve imaginar que está a iniciar uma nova 

função como Coordenador e no seu primeiro dia é-lhe atribuído um 

mentor A para o apoiar no seu novo papel profissional. Gosta do seu 

mentor A, já que possui conhecimentos claros sobre o trabalho em 

causa e tem sido uma referência nos últimos 5 anos, contudo, no 

turno desta noite, o mentor A parece ligeiramente tenso e sempre 

que se aproxima dele, é frequente haver alguma relutância em 

responder a perguntas dado o seu envolvimento nas suas próprias 

tarefas. 

Nesse mesmo dia, o Diretor Geral mostrou-lhe a si, um dos novos 

Coordenadores, como inserir dados de um cliente num ficheiro 

pessoal, acrescentando que esta tarefa devia ser completada duas 

vezes por dia: no fim do turno da manhã e no fim do turno da noite, 

respetivamente. Este procedimento prendia-se com a necessidade de 

assegurar que os registos devem estar sempre atualizados. 

No fim da noite pede ajuda ao seu mentor para realizar este 

procedimento visto que não se recorda da localização dos ficheiros 

individuais, O mentor A diz-lhe que o Diretor está a exagerar e tem 

sempre essa atitude para com os Coordenadores, mas a realidade é 

que os registos são atualizados a cada dois dias, ou mesmo no final 

da semana, o que está perfeitamente bem.  

No seu grupo, reflita e discuta sobre qual poderá ser o 

comportamento do Mentor neste cenário. 

a) O que se descreveu em cima está, na sua opinião, correto? 

b) Há algo que, enquanto mentor, gostaria de mudar se fosse o 

mentor A? 

c) Faça uma lista de pelo menos 3 valores e princípios que 

gostaria de manter caso fosse um mentor? 

d) Existem alguns princípios/valores adicionais que sinta 

deveriam ser incluídos como parte do projeto EMISC? 

 

 

 

 

 

 

Documento 

de Apoio 4 

Atividade 2 
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25 minutos 

RA 1.3. Compreender o papel e as responsabilidades do 

mentor no EMISC  

Actividade 3 

Nos mesmos grupos. 

Pedir aos grupos para fazerem uma lista do que acham sobre o seu 

papel e responsabilidades enquanto mentores no projeto EMISC.  

Peça a cada grupo para as escrever nos post-its.  

No fim da sessão, peça a cada grupo que coloque o seu post- it no flip 

chart, colando os que se repetem ao lado uns dos outros. 

Dê aos grupos algum tempo para que possam ler todos os post-its e 

dar feedback se sentem que estas são responsabilidades coerentes 

com o papel de mentor.  

Tenha atenção para acrescentar informação que possa estar em 

falta, dado que tem que garantir que os grupos abordam os 

seguintes aspetos: 

 A definição de Mentor no âmbito deste Programa, a qual é:  

“Uma pessoa com experiência que utiliza uma relação de confiança 

e segura para ajudar os que têm menos experiência a desenvolver 

os seus conhecimentos, compreendendo o valor da sua prática 

diária.”. 

 Promover a aprendizagem e o desenvolvimento do mentorado; 

 Dar suporte ao mentorado com o objetivo de reconhecer e 

maximizar o seu potencial; 

 Motivar, encorajar e contribuir para a construção de uma 

relação de confiança com o mentorado; 

  Ajudar o mentorado a focar-se em áreas específicas de 

desenvolvimento; 

 Dar apoio ao mentorado para compreender os valores que estão 

na base da abordagem dos direitos humanos e por isso na base 

do Cuidado nos Serviços Sociais; 

  Apoiar o mentorado para aumentar o seu conhecimento e 

compreensão do modelo BESCLO; 

 Encorajar o mentorado a desenvolver e trabalhar com base nos 

valores e atitudes que baseiam a BESCLO e os Direitos Humanos 

e são, também, a sua base da sua abordagem de trabalho; 

 Dar apoio ao mentorado para identificar qualquer problema ou 

dificuldade que exista no seu trabalho, procurando soluções 

para a desenvolver enquanto promovem o seu conhecimento 

 

 

 

 

 

Flip chart 

Post-its 
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geral acerca do seu desempenho profissional. 

 Utilizar a Ferramenta de Avaliação do Mentor e outras 

estratégias de avaliação para garantir que o mentorado está a 

progredir com o objetivo de alcançar o seu certificado ECC. 

 Dar apoio a uma mudança generalizada no local de trabalho que 

fomente uma abordagem aos utentes que respeite os seus 

direitos humanos. 

 

 

 

Documento 

de Apoio 5 

 

 

15 minutos  

RA 1.4. Limites do papel do mentor 

Atividade 4 

Promover a discussão em grupo 

Depois de ter estabelecido com os aprendentes qual o seu papel e 

responsabilidades enquanto mentores, discuta com o grupo acerca 

dos possíveis limites desde papel.  

Por limites entendemos as regras; orientações e campo de acção 

deste papel.  Estas devem ser abordadas no início de uma relação de 

mentoria, a partir do momento em que o mentor e o mentorado 

acordam que vão trabalhar em conjunto e com que disponibilidade. 

Deve assegurar-se de que os aprendentes estão cientes dos limites 

do seu papel como mentores: 

 A relação de mentoria é limitada no tempo e circunscrita ao 

programa EMISC (assim que o mentorado cumpre o exame ECC, 

a relação termina); 

 Esta relação de mentoria baseia-se unicamente na BESCLO e na 

preparação para o exame ECC; 

 O mentor pode estar limitado no tempo, dado que, para além de 

ser mentor, também tem que realizar as suas próprias tarefas; 

 As solicitações do mentorado ou as do seu mentor não devem 

ser muito elevadas; 

 O mentor não deve completar qualquer trabalho, pesquisa ou 

estudo em vez do mentorado, mas sim orientá-lo nessas 

atividades; 

 O trabalho do mentor é estritamente profissional e não deve 

envolver qualquer aspeto da vida pessoal do mentorado; 

 Esta relação não deve assumir qualquer forma de abuso ou 

tornar-se violenta; 

 Nem o mentor nem o mentorado devem aceitar qualquer tipo 

de oferta dispendiosa um do outro; 

 Os limites serão semelhantes às de qualquer relação 

profissional, ou seja, não fazer nada que coloque em perigo o 
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próprio ou outros, incluir algo ilegal ou potencialmente 

prejudicial para si ou para os outros. Também devem ser 

respeitadas as fronteiras de confidencialidade, como a quebra 

da mesma quando há alguma má-prática ou algum risco 

relacionado com a segurança e bem-estar; 

 

Deve sugerir aos aprendentes que devem utilizar esta lista quando se 

tornarem mentores. 

 

 

 

Documento 

de Apoio 6 

 

5 minutos RA 1.5. Compreender a BESCLO 

Este objetivo será atingido após a realização, com sucesso, do exame 

ECC e a obtenção do respetivo certificado. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 2   
CONFIGURAR O PROGRAMA DE MENTORIA 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

25 minutos 

 

 

 

 

 

 

RA 2.1. Explorar os objetivos do projeto EMISC com o 

mentorado 

RA 2.2. Preparar um Plano de Mentoria 

RA 2.3. Formalizar o Contrato de Formação utilizando o 

impresso próprio  

Na secção anterior, os aprendentes exploraram quais os seus papéis 

e responsabilidades enquanto mentores EMISC e agora vão analisar 

como irão trabalhar estes conteúdos com os mentorados.  

Atividade 5 

Trabalhar em pares 

Dar o documento de apoio com o Contrato de Formação, 

disponibilizando alguns minutos para que possa ser lido.  

É necessário lembrar os aprendentes que podem utilizar os seus 

apontamentos e documentos de apoio para mediar este processo 

com os mentorados. Também é importante ter em conta que as 

responsabilidades de cada um dos papéis estão clarificadas no 

contrato de formação.  

Garantir que cada aprendente reflecte sobre o seu papel enquanto 

mentor incluindo aspetos como: quando poderão fazer sessões de 
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25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentoria? Como podem articular este papel com as suas outras 

responsabilidades e as do mentorado? Assim terá já equacionado um 

esboço do plano no momento em que se encontrar com o 

mentorado para estabelecer o contrato de formação e plano de 

mentoria para este processo.  

Enquanto os aprendentes estão a planear como vão trabalhar com o 

seu mentorado, poderá ser útil seguir um plano simples que garanta 

o cumprimento dos objetivos propostos – Planos SMART-. 

Desta forma, os Planos SMART são: 

 Específicos (Specific): dirigem-se a uma área específica de 

desenvolvimento. 

 Mensuráveis (Measurable): para que possam medir o 

progresso; 

 Atingíveis (Attainable): garantem que os objetivos são 

alcançados; 

 Realísticos (Realistic): garantindo que os objetivos podem ser 

alcançados de forma realista; 

 Relacionados com o tempo (Time-related): garantindo uma 

cronologia de base para todo o trabalho. 

 

 

 

Atividade 6  

Em pequenos grupos, peça a cada grupo que olhe para áreas da 

BESCLO e pensem em 3 potenciais oportunidades que podem ser 

indicadas para trabalhar com os seus mentorados.  

Equilibre o trabalho por todos os grupos de forma a garantir que 

cada grupo aborda 1 ou 2 das áreas da BESCLO.  

Peça a cada pequeno grupo para dar feedback a todo o grupo sobre 

as oportunidades que identificou.  

Promova a discussão de qualquer exemplo relevante tendo em conta 

os exemplos escolhidos e de como podem ser úteis à aprendizagem 

de todo o grupo.  

Por exemplo: para Área 1 da BESCLO, observar o mentorado 

enquanto interage com um cliente poderá ajudar a saber como é que 

ele compreende e põe em prática os valores defendidos nesta área da 

BESCLO. 
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25 minutos 

É essencial que seja explicado aos aprendentes que uma 

oportunidade para mentorar pode surgir em qualquer momento. 

Devem tirar vantagem das oportunidades que estes momentos 

representam aproveitando-os para reforçar a aprendizagem do 

mentorado. 

RA 2.4. Identificar potenciais barreiras e soluções 

possíveis no processo de formação 

Atividade 7 

Voltar ao trabalho em pares. 

Peça a cada par que enuncie três barreiras/dificuldades/problemas 

que possam encontrar no processo de mentoria? 

Depois, os aprendentes terão necessidade de pensar sobre como 

poderão resolver esses problemas/barreiras ou dificuldades. 

Pergunte a cada par para dar feedback escrevendo a lista elaborada 

no flipchart. De um lado as barreiras/problemas e do outro as 

soluções. 

Aqui, nós pretendemos que os aprendentes pensem realmente sobre 

como é que o seu papel de mentores se irá desenrolar aquando do 

processo de mentoria durante o período de tempo do programa. 

Use a lista apresentada a seguir caso os aprendentes estiverem com 

dificuldades em enumerar situações e peça-lhes para pensar em 

possíveis soluções: 

 O mentor e o mentorado podem ter outros assuntos em mente 

para além do trabalho, mas devem focar-se no trabalho apenas; 

 O mentorado pode ter assuntos pessoas que estão a interferir 

com o seu trabalho; 

 Outros elementos da equipa podem causar problemas ao criar 

situações de favoritismo ou afirmar que o mentorado não está a 

completar o seu trabalho nas horas indicadas; 

 Dificuldade em arranjar os mesmos padrões de organização de 

forma que o mentor e mentorado partilhem horários de 

trabalho semelhantes; 

 Falta de apoio/suporte do Coordenador/Director numa situação 

em que o tempo para a realização do projecto é limitada; 

 O mentorado pode ter dificuldade em dedicar-se ao BESCLO por 

ter outras tarefas profissionais para completar; 

 O mentorado pode ter muita experiência de trabalho e 

evidenciar alguma resistência em envolver-se numa nova 
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situação de aprendizagem; 

 O mentorado pode não concordar com a abordagem centrada 

nos Direitos Humanos e pode estar “preso” no modelo médico 

da deficiência; 

 O mentorado pode ter outras dificuldades que o estejam a 

impedir de aprender – como dislexia ou algum outro tipo de 

dificuldade de leitura e escrita; 

 Podem existir problemas de saúde que causem o abandono do 

mentor ou o mentorado da formação. 

 

Os aprendentes podem necessitar de apoio para pensar sobre como 

podem ser capazes de resolver alguns destes assuntos e é 

importante que saibam que estas barreiras/problemas são todos 

ultrapassáveis.   

Importa ter em mente, para a resolução destes potenciais obstáculos 

que o valor chave do trabalho em equipa é reconhecer as forças e as 

fraquezas de cada um e valorizar cada indivíduo dentro da equipa. 

Assim:  

 problemas com diretores, outros membros de equipa, horários 

de trabalho, entre outros, devem ser resolvidos através de uma 

comunicação eficaz. É importante que tanto o mentor como o 

mentorado sejam honestos em relação ao trabalho que está a 

ser desenvolvido, explicar as razões de qualquer dificuldade que 

possa existir e assegurando a restante equipa que esta 

dificuldade não terá impacto no trabalho dos demais. Explicar os 

benefícios do seu trabalho e o potencial impacto positivo nos 

indivíduos apoiados, outros elementos da equipa e organização 

em geral; 

 em relação à gestão de tempo, é importante que tanto o mentor 

como o mentorado selecionem algum tempo e compromisso a 

este trabalho. É mais fácil dividir o trabalho em partes mais 

curtas de tempo de forma a monitorizar a evolução passo a 

passo. A negociação com diretores e outros membros da equipa 

pode ajudar a estabelecer prioridades em qualquer tempo 

alocado às várias tarefas que compõem este trabalho; 

 qualquer dificuldade em relação à vida pessoal e outras 

circunstâncias deve ser mantida em separado do trabalho e 

devem ser disponibilizadas outras formas de suporte ao 

mentorado. Este suporte não faz, contudo, parte das tarefas do 

mentor; 

 se o mentorado tiver alguma dificuldade, como por exemplo 

dislexia, a mesma deve ser conversada e procurada uma boa 

alternativa de suporte; 

 as dificuldades oriundas num mentorado que não quer 

aprender, mudar ou aceitar novas formas de abordar o seu 
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trabalho, é a maior dificuldade que se pode encontrar neste tipo 

de processo. O mentor pode necessitar de mais tempo e de 

formar o mentorado de uma forma mais lenta e de uma forma 

consistente e sistemática. Uma abordagem que garante mais 

sucesso de aprendizagem numa situação como a mencionada é 

por exemplo, a de fazer com que o mentorado se coloque no 

lugar de quem está a ser apoiado e pensar como se sentiria ou o 

que gostava que fosse um apoio se estivesse nessa situação. Se o 

mentorado se mantiver pouco recetivo, explicar a mudança na 

lei pode ajudá-los a repensar a sua abordagem, concordem ou 

não com ela. Se todas estas sugestões se revelarem ineficazes, 

poderá ser traçado um plano de ação distinto com a colaboração 

de hierarquias superiores;  

 

É vital que depois destes debates, os aprendentes que tenham 

acabado esta secção da formação, se sintam capazes de gerir 

quaisquer das barreiras que possam ocorrer durante as suas sessões 

de mentoria. Quanto mais confiantes estiverem no seu papel, melhor 

trabalho serão capazes de realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 3 
DAR APOIO DURANTE O PROGRAMA DE MENTORIA 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

5 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 RA 3.1. Ter em consideração como é que os outros podem 

ser afectados pelo processo de mentoria. 

Os aprendentes, ao exercerem o seu papel de mentor podem, 

inadvertidamente, descurar alguns aspetos circunstanciais pelo que é 

preciso aprender a considerar situações que estejam para além 

daquelas que são as necessidades imediatas (do mentor e do 

mentorado). 

 

Atividade 8 

Pergunte ao grupo “Quem é que pode ser afetado pelo processo de 

mentoria?” e tome notas no flipchart.  

 

Pretende que os mentorados pensem para além do óbvio, reflectindo se  

“o processo de mentoria pode afectar outras pessoas não diretamente 

envolvidas e como?”.  Devem procurar pensar sob o ponto de vista da 

restante equipa, Organização, famílias e pessoas que utilizam os 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart e 

canetas 
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40 minutos 

 

Atividade 9 

Em 3 grupos, proponha que cada um considere um cenário e responda 

às duas questões finais. Todos os grupos devem dar feedback sobre as 

duas respostas e estas deverão ser discutidas por todos. 

 

Cenário 1 - Carlos 

João – Mentor;  
Joana – Formanda; 
Carlos- Indivíduo que utiliza o serviço; 
José- Indivíduo que utiliza o serviço. 
 
O João está a trabalhar no seu papel de mentor à Joana. A Joana é uma 

trabalhadora nova e não tem trabalhado no sector de prestação de 

cuidados há muito tempo, tendo trabalhado num escritório 

movimentado com prazos muito apertados a cumprir e uma chefia 

bastante autoritária.   

O João passou algum tempo a analisar a área 1 da BESCLO com a Joana 

com o objetivo de a ajudar a compreender os princípios do cuidado. 

Neste turno em particular, o João e a Joana estão a trabalhar juntos. A 

Joana trabalha com o Carlos, que tem necessidades acentuadas 

decorrentes de múltiplas dificuldades profundas. O Carlos tem 

limitações no discurso, mas compreende uma parte do que lhe é dito. O 

João repara que a Joana começou a posicionar o José na cadeira de 

rodas desde o hall, onde via um programa de televisão, para a sala de 

jantar sem ter falado com o José acerca desta deslocação. 

O João vê esta situação como um ideal em que pode mostrar à Joana 

uma abordagem mais adequada. O João vê outro indivíduo a ver 

televisão e que também utiliza uma cadeira de rodas e tem limitações 

de comunicação. O João aproxima-se com o José, ajoelha-se de forma a 

ficar ao nível do seu olhar, olha-o nos olhos e numa voz calma e 

tranquila, num tom suficientemente alto para a Joana ouvir, diz “Com 

licença José, o almoço está pronto e temos que parar de ver televisão 

aqui na sala, pode ser?”. O João aguarda uma resposta do José, que 

responde com um olhar confuso e anui, levando-o até à sala de 

refeições.  

O João continuou a ajudar o José e outros indivíduos com o seu almoço, 

juntamente com outros membros da equipa. Ao mesmo tempo, ia 

perguntando à Joana se ia notando alguma diferença decorrente da 

forma como ele tinha abordado a situação com o José.  

O João perguntou se a Joana achava que houvesse algo que pudesse ter 

feito de outra forma e fez sugestões positivas em relação a futuras 

 

Documento

s de Apoio 

19, 20 e 21 
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interações. A Joana aceitou as sugestões, ouviu-as com atenção e 

sentiu-se bem dado que viu a mudança positiva decorrente dessa 

abordagem.  

O João ficou satisfeito com o seu papel de mentor. 

Questões Finais:  
- Acha que o João fez um bom trabalho enquanto mentor? 
- Faria algo de diferente? Porquê? 
 

Pretende-se que os aprendentes pensem sobre como é as ações do 

mentor podem ter impacto em ambos os indivíduos que estão a ser 

apoiados e outros membros da equipa. 

É importante quando queremos formar pelo exemplo, que as pessoas 

que estão a ser apoiadas não estejam comprometidas de maneira 

nenhuma. Neste cenário, propositadamente, o João falou alto para o 

José e portanto a Joana pode ouvir. Isto poderia fazer com que o João 

se sentisse desconfortável. Falar sobre isto outra vez à mesa, em frente 

dos restantes membros da equipa e de outros clientes apoiados não é 

respeitoso relativamente à sua privacidade ou à sua dignidade, 

incluindo a da própria Joana. A forma como o José falou com o Carlos 

não é correcta. Ele deveria dizer “O almoço está pronto. Queres ir? Vem 

dai?” 

Cenário 2 - Maria 

Maria- Mentor;  
Pedro-mentorado; 
David-Indivíduo que utiliza o serviço; 
Susana - indivíduo que utiliza o serviço. 
 
A Maria é a mentora do Pedro e estão a trabalhar num andar superior 

com outros elementos da equipa ajudando vários indivíduos a 

levantarem-se e irem tomar o seu pequeno-almoço.  

O Pedro está a apoiar o David que tem algumas dificuldades de 

equilíbrio quando toma banho e se veste. Está escrito no plano de 

cuidado do David que ele pode tomar banho sozinho com alguém por 

perto que o vigie e possa actuar numa situação de desequilíbrio. O 

Pedro está de pé na casa de banho enquanto o David toma banho, 

rotina que adora, dedicando-se a lavar o seu cabelo. 

A Maria apoia a Susana na casa de banho ao lado. A Maria fala baixinho 

com a Susana, sai e aguarda do lado de fora junto à porta ligeiramente 

aberta do WC. A Maria chama o Pedro para ir ter com ela que, hesita 

dado o apoio que tem que dar ao David, mas sente que deve ir ter com a 
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sua mentora e dirige-se a ela. 

A Maria demora cerca de 5 minutos a explicar a Pedro que tem 

acompanhado a Susana na casa de banho e que tem o cuidado de 

garantir que ela tem direito à sua privacidade quando usa a casa de 

banho.  

A Maria acha que este é um ótimo exemplo de tratar os indivíduos com 

dignidade e respeito.  

O Pedro agradece à Maria por lhe mostrar como pode apoiar o David 

durante a rotina do banho. 

 
Questões Finais:  
- Acha que esta foi uma boa oportunidade de formação para a 

Maria? 
- Caso estivesse no lugar da Maria, faria algo diferente? Porquê? 

 
 

Pretende-se os aprendentes reconheçam que a Maria não deveria ter 

levado o Pedro da realização da sua tarefa colocando o David em risco 

de potencial dano. O dever de cuidar deve ser a prioridade de forma a 

evitar colocar alguém em risco de potencial dano. 

Cenário 3 - Clara 

Tânia-Mentor;  
Clara – Formanda;  
 

A Tânia está a trabalhar como mentor com a Clara mas, infelizmente, 

têm tido horários de trabalho pouco compatíveis. Por causa disto, têm 

tido alguma dificuldade em ter reuniões sobre o processo de formação. 

A Tânia trabalha no turno da manhã e a Clara no da tarde. A Tânia 

arranjou forma de ficar até mais tarde para encontrar a Clara no seu 

turno de trabalho. 

Quando a Clara chega ao trabalho, fala com o seu supervisor e pergunta 

se pode ter uma reunião de 30 min com a Tânia.  

O supervisor aceita acrescentando que devem ser rápidas dado que é 

necessário cumprir as restantes tarefas depois. A Tânia e a Clara 

começam a sua reunião e, passados 30 minutos, já cumpriram mais de 

metade do que estava previsto na sua agenda. A Clara diz à Tânia que 

estão ocupados no seu turno e que terá que sair da reunião muito em 

breve. A Tânia fica aborrecida e acha que a Clara não está a demonstrar 

o compromisso necessário para o programa de formação. A Clara sente-

se pressionada e quer mostrar à Tânia que está, de facto, comprometida 
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em cumprir todo o trabalho a que se propôs, pelo que deixa de estar tão 

preocupada em regressar ao seu turno nas horas previstas. A reunião 

continua e prolonga-se por mais uma hora até que todos os assuntos 

sejam discutidos. Ambas estão satisfeitas com a reunião e resultados 

alcançados. 

Quando a Clara regressa ao seu turno, depara-se com alguma tensão 

por parte do seu supervisor e restante equipa. 

Questões Finais:  
 
- Acha que a Tânia fez um bom trabalho na sua formação? 
- Se estivesse na mesma situação, faria algo de diferente? Porquê? 
 

Neste cenário, pretendemos que os mentorados reconheçam que 

devem ter respeito pelo trabalho dos outros colegas e pela Organização 

onde trabalham. O processo de mentoria a alguém implica ensinar a 

assumir responsabilidades no local de trabalho. 

Nestes três cenários queremos encorajar os mentorados a pensar para 

além do seu papel como mentores e serem capazes de olhar de uma 

forma mais alargada de como as suas ações podem ter impacto nos 

outros. 

É essencial que quando exercem o seu papel de mentores se assegurem 

que têm em consideração: 

 O dever de cuidado dos clientes e não colocar ninguém em risco 

de potencial dano: 

 O manter a privacidade e a dignidade de todos os envolvidos 

 Assegurar que o trabalho de mentoria não tem impacto 

negativo noutros elementos do staff ou na organização. 
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19, 20 e 21 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

RA 3.2. Utilizar uma variedade de métodos de 

aprendizagem  

Quando trabalha como mentor, é importante assegurar que utiliza 

uma variedade de métodos de comunicação e interacção com o 

mentorado para que as necessidades de cada um possam ser 

respondidas. Cada um de nós aprende de formas diferentes e todos 

temos as nossas preferências. 

Atividade 10  

Para realizar individualmente. 

Complete o pequeno questionário dos Documentos de Apoio 22 e 23 e 
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10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos  

acrescente os a, b e c que pontuou.  

Utilize os documentos de apoio 24 e 25 para identificar o seu estilo de 

aprendizagem preferencial.  

Partilhe esta informação com o colega e veja as diferenças.  

É importante que os aprendentes reflitam como seria difícil receberem 

informação num estilo que lhes é mais exigente processar. 

Lembre-se que, embora se possa aprender melhor de determinada 

forma, a utilização de diversos métodos de aprendizagem que 

incluam a demonstração e observação é a abordagem pedagógica 

mais eficaz. 

É essencial que quando os aprendentes estão a trabalhar no seu papel 

de mentor, observem como é que os seus mentorados parecem 

aprender e trabalhar melhor.  

Podem fazê-lo utilizando o pequeno questionário que completaram, 

ou outras ferramentas disponíveis na Internet. Contudo, é importante 

ter em conta que não é possível adaptar os métodos às exigências de 

cada mentorado, embora seja possível identificar aqueles que parecem 

mais favoráveis para cada um à partida. Os mentores mais eficazes 

vão: 

 Evidenciar respeito pelos estilos de aprendizagem dos 

mentorados; 

 Ser sensível  aos mesmos; 

 Utilizar diferentes níveis de tarefas e atividades. 

 

Os mentores devem reconhecer que, por vezes, em determinado 

conteúdo pode ser mais bem utilizando determinado estilo de 

aprendizagem.  

Assim que os mentores comecem a entender melhor quais são os seus 

estilos de aprendizagem, eles também necessitam de pensar sobre as 

diferentes maneiras que os professores ou os formadores podem 

ensinar ou formar, utilizando diferentes estilos de aprendizagem. 

Atividade 11  

Em 3 grupos 

Regresse à atividade que levou os mentorados a pensar na melhor 

forma de aprenderem. Cada grupo deve focar-se num estilo e 

identificar várias formas de o formador o pôr em prática, escrevendo-

as no flipchart. Todas as folhas dos grupos devem ser expostas e 

discutidas em grupo alargado, abordando as semelhanças e diferenças 

Apoio 23, 

24, 25 
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dos aspetos encontrados e focando a necessidade de utilizar estilos de 

aprendizagem diversos e abrangentes. 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 3.3 Usar um leque variado de competências de 

comunicação 

O seu objetivo é que os mentorados estejam mais conscientes da 

existência de diferentes estilos de comunicação que utilizam no seu 

papel de mentor. 

O que é a comunicação? 

A comunicação é o que fazemos durante a maior parte do tempo.  

O dicionário de Oxford descreve a comunicação como: 

 “A partilha ou troca de informação através da fala, escrita ou 

outro tipo de meio.” 

Desta forma, comunicar não é apenas a passagem de informação de 

uma pessoa para a outra, mas também garantir que o recetor 

compreende o que está a ser comunicado, que está a ouvir 

atentamente o que lhe é dito, já que um bom comunicador também é 

um bom ouvinte. Através da escuta, podemos aceder aos interesses, 

empatizar com o que diz, concordando ou não com o mesmo.  

Pense numa ocasião em que estava a conversar com alguém, contando 

as suas novidades e que essa pessoa estava a olhar em volta pela sala, 

sem estabelecer um contacto visual consigo, fazer perguntas ou dar 

qualquer tipo de feedback. Poderá ter concluído, de uma forma rápida, 

que não estavam a ouvir o que estava a dizer. 

Um mentor deve possuir competências excelentes de comunicação, 

seja em termos de estabelecer e manter uma conversa, mas também 

no que diz respeito a escutar os outros. 
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15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 12  

Em pares 

Peça aos seus aprendentes para pensar em formas diferentes como 

podem comunicar com os seus mentorados, colocando-se no papel de 

mentores. Cada grupo de trabalho deve fazer uma lista e, quando 

completa, partilhá-la com os demais e ver se devem acrescentar algum 

ponto.  

Esta lista deve incluir: conversar, discutir, reunir, estar a conversar com 

uma pessoa, escrever em vários formatos (notas, cartas, correio 

electrónico), enviar uma mensagem electrónico, deixar um correio de 

voz, etc. 

Atividade 12 – Continuação  

Ainda em pares, promova a reflexão sobre em que formas de 

comunicação é que podemos assegurar a compreensão da mensagem.  

Aqui pode ver exemplos de várias formas de comunicação que podem 

estar envolvidas numa conversa:  

Formas de Comunicação - Verbal  

Uma pessoa pode comunicar compreensão/entendimento através:  

 acenando,  

 através de uma expressão facial como um sorriso,  

 mantendo o contacto ocular,  

 fazendo perguntas,  

 fazendo pequenos resumos,  

 questionando a sua compreensão,  

 dar uma opinião sobre algo que lhes pareça errado ou correto 

ou que possa ter ficado pouco claro.  

 
Perguntar com reflexão é uma competência muito útil para o mentor 

visto que as perguntas que coloca vão encorajar o mentorado a 

discutir e analisar a sua prática.  

Esta competência permite: 

 Promover o pensamento crítico do mentorado; 

 Encorajar o mentorado a explicar as suas ideias e a dar-lhes 

um sentido coerente; 

 As perguntas com reflexão são: 

 Questões abertas baseadas na experiência imediata do 

mentorado; 

 São questões que exigem maior informação e reflexão sobre a 

mesma; 
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 São questões que promovem a auto-análise do conhecimento 

do mentorado. 

 
Exemplos: 
“Diz-me como farias….” 
“Contas-me mais sobre…?” 
“Da próxima que me falaste sobre esta questão…algo mudou?” 
“O que aprendeste de…” 
 
Este tipo de perguntas tem como objetivo a produção de novas 

reflexões e respostas pessoais que, por sua vez, devem transmitir ao 

mentor o nível de compreensão do mentorado sobre determinado 

assunto. 
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40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

RA 3.4. Apoiar o mentorado a conhecer/utilizar a BESCLO 

no seu local de trabalho 

Atividade 13 

Esta atividade desenvolve-se a partir da atividade 6 em que se pedia a 

cada pequeno grupo que reflectisse sobre cada uma das áreas do 

BESCLO.  

Agora, queremos que cada grupo encare cada área do BESCLO como 

uma possível área de desenvolvimento de mentoria. (Pretendemos 

que cada grupo analise 1 a 2 áreas).  

Peça ao grupo alargado que dê feedback a cada grupo e promova a 

discussão de exemplos relevantes de oportunidades de mentoria. 

Aqui, é essencial que dê apoio aos mentores para conseguirem 

identificarem as oportunidades de mentoria, sabendo que podem 

acontecer em qualquer altura, e tirar partido das mesmas. 

RA 3.5. Providenciar feedback construtivo e positivo ao 

Mentorado  

O feedback construtivo é essencial no papel de Mentor.  

Um mentorado não tenderá a progredir na sua aprendizagem se só 

receber feedback negativo. O feedback negativo tem efeitos pouco 

benéficos, sobretudo se ocorrer de forma repetida.  

A confiança do indivíduo pode ficar reduzida, criar-se algum tipo de 

ressentimento e o indivíduo pode “fechar-se “ e não estar tão recetivo 

à aprendizagem. Contudo, o feedback deve ser honesto, caso contrário 
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não se traduzirá em qualquer tipo de benefício, caso contrário como 

será possível melhorar o desempenho do mentorado? 

O feedback construtivo  é uma forma de dar um feedback honesto 

sem produzir danos na confiança e motivação da pessoa.  

É composto por informação específica, detalhada e baseada em 

observações e tem duas formas, o elogio e a crítica. Ambos são 

julgamentos acerca do desempenho do indivíduo, focando no que foi 

feito, como o fizeram, a sua atitude quando o fizeram, a abordagem 

escolhida, o seu esforço e resultados alcançados.  

É importante relembrar que o feedback construtivo deve sempre 

contar elogios e crítica, focando o que o indivíduo fez bem e áreas que 

deve melhorar. Alguns autores defendem que este tipo de feedback 

deve começar com um elogio, seguido de uma crítica e terminando 

novamente num elogio, ajudando o indivíduo a focar-se no que fez de 

forma correta. Se este tipo de feedback for dado de uma forma correta 

e com consideração, mesmo o feedback negativo será bem recebido 

pelo mentorado.  

É importante incluir possíveis soluções e alternativas para resolver 

eventuais dificuldades. 

Recordam-se que quando nos referimos à elaboração dos Planos de 

Mentoria dissemos que estes deviam ser SMART? 

Agora apresentamos outro acrónimo que pode ajudar quando estão a 

apoiar um mentorado. 

Experimentem utilizar “BOOST” para aumentar a confiança do 

mentorado 

 Equilíbrio (Balanced): durante as sessões de feedback, o foco 

deve ser em encontrar um equilíbrio de forma a que a 

devolução de informação deve ser feita de forma ponderada e 

detalhada sobre as áreas de competência e de vulnerabilidade 

do mentorado. Quando abordar aspetos a melhorar, é muito 

importante focar aspetos construtivos e positivos. 

 Observação (Observed): o feedback deve ser baseado na 

observação em vez do que sente que possa ser um problema 

ou dificuldade. 

 Objetivo (Objective): o feedback deve ser em relação ao 

trabalho desenvolvido pelo mentorado e não a características 

pessoais. Deve ser o mais descritivo possível. 

 Específico (Specific): Garanta que reforça os seus comentários 

com exemplos específicos que suportem o que está a dizer. 

Deve ser o mais concreto possível. 
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 No tempo certo (Timely): o feedback deve ser dado o mais 

cedo possível e logo após a atividade. Fazer isto garante que 

observou o comportamento de forma mais verdadeira 

possível, o que tornará o seu comentário mais consistente 

também. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 4 
AVALIAR O PROGRESSO DO MENTORADO 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

30 minutos 

 

RA 4.1 Compreender como utilizar a MAT  

 O que é a MAT - Instrumento de avaliação dos 

Mentores? 

A MAT foi desenvolvida como um dos produtos do programa europeu 

de mentoria para os cuidadores sociais (EMISC). Este instrumento foi 

concebido para avaliar trabalhadores que se estão a propor ao 

Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados (ECC) e é composta 

por dois momentos de avaliação que envolve pelo menos dois 

trabalhadores. Ao longo do processo, pelo menos um dos trabalhadores 

é supervisionado e os resultados são registados em dois momentos: 

 A primeira avaliação que deve ocorrer antes de os trabalhadores 

terem acesso à formação baseado na abordagem BESCLO. 

 A segunda avaliação que deve acontecer após o curso e antes do 

exame ECC. 

 

O mentor vai estar disponível para os mentorados selecionados para 

terem a sua supervisão durante as 12 semanas do programa de 

Mentoria, fazendo depois uma avaliação final a todos os participantes. 

Pretendemos, desta forma, compreender se a supervisão 

disponibilizada se traduz numa maior compreensão dos direitos 

humanos na prestação de cuidados na área social e uma melhor 

avaliação no exame final. 

A MAT pode ser um recurso utilizados por diretores ou coordenadores 

de equipas específicas que queiram avaliar o nível de competências dos 

trabalhadores pelos quais são responsáveis. 
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 Componentes da MAT 

Este instrumento pretende abranger os 8 domínios da BESCLO e é 

composto por 5 folhas para cada uma das 8 áreas. 
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As folhas são as seguintes:  

1. Folha de Perguntas e Respostas da BESCLO: Este documento é 

composto por perguntas que os formadores podem utilizar para 

avaliar a compreensão dos mentorados acerca dos valores e 

atitudes em cada área. Também disponibiliza alguma informação 

que poderá estar incluída nas respostas dos mentorados. 

2.  Folha de Perguntas da BESCLO: Este documento é composto por 

perguntas específicas para cada área da BESCLO e podem ser 

utilizadas num processo de avaliação aos mentorados, tornando-

o mais simples e eficaz. As respostas podem ser registadas por 

escrito ou dadas oralmente. Este documento pode ser dado ao 

mentorado e devolvido no fim da sessão, podendo ser também 

utilizado para melhorar o seu resultado no momento da 2ª 

avaliação. 

3.  Guião de Avaliação: Este documento foi desenhado para ajudar 

o formador a “cotar” as respostas do mentorado, situando-as 

num nível de compreensão acerca dos assuntos abordados. Esta 

cotação é registada no Gráfico de Auto Cotação.  

4.  Folha Auto-cotação: Este documento foi desenhado de forma a 

permitir um registo visual do progresso dos mentorados entre os 

dois momentos de avaliação. Os resultados da primeira avaliação 

estão codificados na caixa azul escura, os da segunda avaliação na 

caixa azul claro. A encarnado estarão os resultados que 

decresceram entre os dois momentos de avaliação ou que 

correspondem a zero (Ainda não alcançou). Os resultados de cada 

questão serão registados na célula amarela à esquerda. Se utilizar 

o computador e o Excel, o preenchimento será feito 

automaticamente. 

5.  Gráfico Manual: Se não houver um computador disponível, o 

gráfico no separador 5 pode ser impresso e as células preenchidas 

manualmente. Os resultados deverão ser entregues por via 

eletrónica ao formador para que os possa arquivar e rever 

quando necessário. 

 As oito áreas da BESCLO 

O guia da MAT analisa cada área BESCLO individualmente e apresenta 

exemplos de algumas respostas que possam constar em cada critério 

de avaliação. A escala entre 1 e 9 pontos é um sistema de análise 

flexível que permite analisar pequenos progressos. Também existe na 

escala a posição zero - que indica que o mentorado ainda não adquiriu 

os conhecimentos envolvidos naquele tópico de aprendizagem. Os 
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exemplos fornecidos permitem aceder à consistência do 

conhecimento adquirido, o que constituirá sempre uma análise 

subjetiva, já que haverá formadores mais “generosos” que outros no 

que diz respeito aos momentos de avaliação.  

Com este sistema, pretendemos situar a consistência já referida num 

intervalo de análise. O facto de as respostas serem curtas, pode fazer 

com que a diferenciação de cada uma seja mais difícil.  

Todos estes fatores deverão ser tidos em conta no momento de 

análise global da formação. 

É importante ter em conta que a maioria dos mentorados obtém 

neste instrumento, sobretudo, os níveis “Adequado” ou “Bom”. Uma 

resposta “excelente” é expectável apenas para trabalhadores com 

muita experiência. 

0/zero- Ainda não alcançou 

 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 

 

1,  2 e 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 

 

4,5 e 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 

 

7,8 e 9- Excelente 

 Demonstra conhecimento e compreensão detalhadas sobre o 

assunto 

 Dá uma série de exemplos apropriados ao contexto de trabalho e 
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40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Atividade 14 

Trabalhe com todo o grupo. Prepare quatro folhas de papel de flipchart 

e em cada uma delas escreva o seguinte:  

 Ainda não alcançou 

 Adequado 

 Bom  

 Excelente 

 

Explique que vamos fazer avaliações nessas quatro categorias. 

Coloque cada uma das folhas numa área da sala, por exemplo, em 

cada um dos cantos. 

A seguir leia, uma de cada vez, as questões e respostas abaixo. 

Após cada uma delas peça aos mentorados para se posicionarem junto 

ao canto que considerem corresponder à nota de avaliação dessa 

questão. 

Repita isto para cada uma das áreas da BESCLO, isto é, oito vezes. 

Utilizando os slides, projecte uma por uma, cada questão. 

 

BESCLO 1 – Quais são as formas pelas quais eu demonstro que 

respeito a cultura e os valores das outras pessoas. 

Resposta: Eu demonstro respeito por outras culturas e valores 

diferentes das minhas não sendo rude para essas pessoas. 

(avaliação sugerida – ainda não alcançou). 

BESCLO 2 – Se outros tomam sempre decisões pela pessoa que efeito 

provável isso vai ter ao longo do tempo? 

Resposta: Será um círculo de declínio em que eles perdem confiança 

na sua capacidade de tomar decisões, a sua quto-estima baixa, eles 

podem regredir, tornarem-se agressivos ou frustrados, acharem difícil 

fazer até pequenas escolhas e decisões, a sua auto-estima reduz ainda 

mais e tornam-se passivos e sem voz activa. 

(Avaliação sugerida – Excelente) 
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BESCLO 3 – O que é que a gestão de risco envolve? 

Resposta: Ter em consideração os problemas que podem ocorrer e 

perceber o quão perigosos podem ser. 

(avaliação sugerida – Adequado) 

 

BESCLO 4 – É  importante trabalhar em parceria com amigos, pessoa 

de apoio e significativos? Porquê? 

 

Resposta: Eles poderão contribuir que o serviço tenha informação 

sobre a pessoa e poderão fornecer contributos  valiosos para a vida da 

pessoa. 

(avaliação sugerida – Bom) 

BESCLO 5 – Quais são as coisas que uma pessoa pode fazer para 

prevenir que um fogo alastre? 

Resposta: Usar um extintor, haver alarmes de fumo e fogo no local de 

trabalho, manter as portas de incêndio fechadas. 

(Avaliação sugerida – Bom – embora a utilização do extintor não esteja 

totalmente correta dado que é para apagar o fogo, não é totalmente 

incorrecta pois também poderá  impedir o fogo de se espalhar). 

BESCLO 6 – As barreiras à comunicação são:  

Resposta: Muito barulho, muito quente ou muito frio, não entender a 

língua, não haver escuta ativa, falar muito depressa, utilizar linguagem 

demasiado complicada para a pessoa, pessoas a falar ao mesmo 

tempo, pessoas preocupadas com dor ou desconforto. 

(Avaliação sugerida – Excelente) 

BESCLO 7 – O que é que significa abuso institucional? 

Resposta: Ter uma rotina rígida para levantar e deitar e para as 

refeições em que as coisas são feitas de forma a facilitar o serviço aos 

colaboradores e organização e não aos clientes. 

(Avaliação sugerida – Excelente) 

BESCLO 8 – Indique dois propósitos da supervisão 

Resposta: É para eles verificarem se estamos a fazer o nosso trabalho 

bem e para ver se precisamos de formação. 

(Avaliação sugerida – Aceitável) 
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60 minutos 

Vai verificar que os aprendentes não estarão de acordo uns com os 

outros e que poderão estar indecisos entre uma avaliação e outra. 

Deverá sugerir que eles vão considerar vantajoso ter mais categorias 

de avaliação e que a sua utilização será uma ajuda. 

Discuta a utilização de mais categorias, de 1 a 9 e quais as vantagens e 

desafios que apresentam. 

Lance a discussão contudo não se envolva demasiado, caso contrário a 

actividade demorará muito tempo. 

No final da atividade relembre aos mentorados o seguinte: a 

discrepância de níveis existe dado que a avaliação é subjectiva. 

Cada pessoa terá feito certas considerações acerca da informação que 

lhe foi apresentada e poderá ter dado mais relevo a uma parte 

ligeiramente diferente da resposta quando comparado com outra 

pessoa. 

Todos nós temos percepções diferentes. E nestes exemplos há apenas 

informação escrita à disposição. Contudo, quando os mentorados 

estiveram a trabalhar como mentores fá-lo-ão de uma forma muito 

próxima ao seu mentorado e irão conhecê-lo bem. 

Quando o mentorado lhes der uma resposta a uma questão da BESCLO 

durante o processo de  utilização da MAT será mais fácil avaliar em que 

nível  este se encontra porque terão também, outras  informações 

sobre como é que ele está a trabalhar. 

Também estarão mais familiarizados com o processo de avaliação e 

com os respectivos níveis. 

Ao avaliar o mentorado irão ter em consideração o quanto ele está a 

progredir nas áreas da BESCLO, que áreas lhe estão a ser mais difíceis 

etc.. Tudo isto, é claro, bastante subjectivo. 

Atividade 15 

Para fazer avaliações 

Divida o grupo em três e entregue-lhes o Documento de Apoio A 

(registar orientações), o Documento de Apoio B  (Folha de registo em 

branco) e o Documento de Apoio C – (Lista de exemplos de respostas 

para a BESCLO 1). 

Em conjunto completam a BESCLO 1 e pintam os quadrados 

necessários na tabela de registo do progresso. 

Entregue o Documento de Apoio D (BELSCLO 2 e 3) e peça aos 

participantes que em pequenos grupos formulem as suas decisões. 
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Como feedback peça a cada grupo que apresente e sua avaliação a 

uma determinada pergunta e que a compare com a de outros grupos 

para terem entre todos um consenso. 

Explique que é desta forma que se faz a “standardização”. 

Nenhuma pessoa está correcta; é como o grupo avalia em conjunto 

que se constrói a decisão. 

Explique também que o nível de respostas vai ser muito mais baixo do 

que aquele que eles esperariam. É natural tomar uma decisão naquilo 

que nós mesmos pensamos ou estamos habituados a fazer. 

Relembre que as pessoas que são mentoradas são habitualmente 

inexperientes. 

Peça a cada grupo para completar as colunas no impresso de avaliação 

do Documento de Apoio B (folha de registo em branco). 

Entregue o Documento de Apoio E, (BESCLO 4 e 5 incompletas) e peça a 

cada um dos grupos para tomar nota da resposta que eles esperariam 

do mentorado (uma boa e uma má).Quando terminarem, troque entre 

grupos as respostas e solicite que façam uma avaliação. A seguir é feita 

a partilha em grande grupo. Peça comentários e a seguir peça a cada 

pessoa para preencher a parte do Documento de Apoio B 

correspondente à avaliação feita. 

Distribua o Documento de Apoio F (BESCLO 6,7,8) e finalmente peça a 

cada grupo para fazer a avaliação de cada uma destas respostas-

exemplo. 

Este exercício deve ser muito mais rápido, agora que os mentores se 

estão a habituar a fazer avaliações. 

Relembre que após uma breve discussão a decisão deve ser a que saiu 

de um consenso no grupo. 

Se os participantes se preocuparem com os níveis encontrados peça 

para se focarem nas áreas de avaliação. 

No fim desta secção, leve os participantes a olhar de uma forma mais 

aprofundada para o Guia da MAT. Eles deverão ser capazes de seguir a 

tabela das respostas-exemplo como uma ferramenta extra para os 

ajudar a tomar decisões. 

Peça a cada mentorado para ler com atenção e cuidado o Guia da 

MAT. 
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RA 4.2 - Avaliar o progresso do mentorado usando um 

leque variado de métodos 

Nesta fase, os aprendentes já tiveram tempo para se habituarem à 

MAT, mas também vão dispor de outras formas para avaliar os 

mentorados.  

Segundo o Dicionário Oxford “avaliação” é definido como 

“determinar a natureza, habilidade ou qualidade de…”.  

Esta é uma componente essencial de qualquer processo de 

aprendizagem, permite que haja feedback em relação ao desempenho 

e a identificação de áreas de competência e de vulnerabilidade.  

Existem dois tipos de avaliação: 

•  Avaliação formativa: ocorre quando o mentorado está a aprender e 

permite ao mentor avaliar o progresso em tempo real, que áreas 

necessitam de trabalho adicional, permitindo planear as próximas 

fases de aprendizagem. 

• Avaliação sumativa: fica completa no fim do processo de 

aprendizagem e permite aferir quais os conteúdos que foram 

adquiridos e a compreensão acerca da BESCLO. Normalmente, é 

utilizada no fim de uma sessão de aprendizagem, embora não seja 

obrigatório que assim seja. A validade e fiabilidade das avaliações 

sumativas no EMISC são apreciadas pelo mentor e pelo mentorado, 

além do gestor de projeto. 

Atividade 16 

Em grupo alargado, no flipchart, faça uma lista de exemplos de 

avaliação formativa e sumativa.  

Neste caso, o seu objetivo é que os aprendentes foquem aspetos da 

avaliação formativa como as questões feitas ao longo das sessões, as 

observações sobre a forma como o mentorado desempenha o seu 

papel, as conversas que tem com o mentorado, as perguntas reflexivas 

que são feitas pelo mentor, assim como o pedido de mais trabalhos 

escritos e apresentações.  

A avaliação sumativa, por outro lado, só está completa quando se 

utiliza a MAT e após a realização do exame ECC. Os mentorados 

precisam de passar pelos vários tipos de avaliação ao longo de todo o 

projeto. 
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Atividade 17 

Nos mesmos grupos, peça a metade do grupo para se debruçar sobre o 

exemplo A e a outra metade para o fazer no exemplo B. Em seguida, 

os grupos devem refletir sobre qual a área da BESCLO que está a ser 

abordada.  

Quando tarefa é cumprida, deve ser pedido feedback a cada grupo em 

cada nível (poderão ler o guia de novo para ver que nível é que está a 

ser abordado).  

O Exemplo A é focado na área 3 da BESCLO e o mentorado não tem 

uma boa compreensão acerca do equilíbrio entre o dever de cuidar e o 

assumir  riscos, nem o impacto negativo de não serem assumidos 

riscos. Para as questões 3.1. e 3.3., as pontuações poderiam ser 

baixas/inadequadas se esta fosse a única informação disponível.  

O Exemplo B relaciona-se com a área 7 do BESCLO (7.8) e BESCLO 1, 

dado que o mentorado aprova más práticas que são abusivas e não 

respeitam os valores de cuidado, logo, a pontuação para a questão 7.8 

deve ser 0. E para a BESCLO 1 a pontuação deve ser 2/3. 

 

 

RA 4.3 - Dar feedback ao mentorado relativamente ao 

progresso na utilização da BESCLO  

Atividade 18 

Em três grupos, peça aos participantes para considerarem um cenário 

e dar feedback em relação ao progresso do mentorado. Assim que 

todos os grupos terminarem, dê feedback a todo o grupo partilhando 

as suas respostas e impressões entre todos. Promova a discussão em 

grupo para garantir que os mentorados compreendem a importância 

de avaliar o progresso. 

Cenário 1 

O seu mentorado trabalha nesta área há pouco tempo e começou o 

curso ECC recentemente. Completou o seu treino e formação com base 

no BESCLO 1 e nos Valores dos Cuidados na Área da Prestação Social. 

Na 1ª avaliação, o seu mentorado cotou zero neste domínio da 

BESCLO. 

Depois da formação com o mentorado e das conversas com ele, sentiu 

que tinha adquirido noções importantes relacionadas com os valores 
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envolvidos na Prestação de Cuidados. Contudo, quando trabalham no 

mesmo turno, consegue observar que o mentorado não age 

completamente de acordo com estes princípios, ajudando o cliente a 

vestir-se e a preparar-se para o dia. 

Sabe que o cliente que apoia tem um enorme orgulho na sua aparência 

e sempre cuidou dela de forma autónoma. Quando o ajudam nesta 

rotina, estão a desvalorizar a sua contribuição dado que o que ela ouve 

é “Bem, hoje não vais sair, por isso não interessa o que vais vestir, pois 

não?” Esta abordagem confunde o indivíduo que pediu ajuda para se 

pentear de forma a ficar com melhor aparência. Contudo, o mentorado 

responde a este pedido ajeitando o cabelo, de forma descuidada, com 

as suas mãos. 

 Que feedback daria ao mentorado, e como o daria, tendo em 

conta o seu progresso na área 1 do BESCLO? 

Neste cenário, os mentores devem destacar o facto de o mentorado 

não tratar o mentorado respeitando as suas escolhas e pedidos, o que 

não vai ao encontro dos valores defendidos pela BESCLO. Contudo, 

este feedback deve ser dado de uma forma construtiva, plena de 

feedback positivo nas áreas em que o mentorado teve um bom 

desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário 2 

O seu mentorado progrediu bem e de uma forma rápida nas várias 

áreas do BESCLO até agora, apesar de ter pouca experiência prévia na 

área. O seu instinto diz-lhe que ele está a completar as várias etapas 

depressa demais visto que o faz em metade da velocidade dos 

restantes colegas. 

O seu mentorado está agora a trabalhar na área 5 da BESCLO relativa 

à “Segurança no trabalho” e já completou a sua formação. Para além 

do trabalho nas várias áreas da BESCLO, também se encontra a 

completar uma diversidade de cursos através da sua instituição que 

serão essenciais para a sua profissão. Falta apenas completar 2 cursos, 

um em  “Primeiros socorros no local de trabalho” e outro sobre 

“Mobilização e Posicionamento”. Foi dito ao mentorado que não deve 

usar qualquer equipamento eletrónico de primeiros socorros até 

completar os cursos em falta. 

Organizou uma reunião com o mentorado para discutir o progresso 

alcançado e o mentorado disse que aguarda o início dos cursos que 

tem em falta. Disse “já sei que ainda não fiz o curso sobre Mobilização 

e posicionamento, mas o Tomás demonstrou-me como se faz e já sou 

capaz de cumprir esta tarefa.” Acrescenta, rindo, que “quase perdeu a 
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Frederica esta manhã, ela quase que caiu da sua cadeira, mas correu 

tudo bem no fim, embora ache que ela tenha ficado assustada!”. Pelo 

que pode observar, o mentorado não vê qualquer inconveniente no que 

aconteceu. 

 Que feedback daria ao mentorado, e como o daria, de forma 

a promover a sua progressão na área 5 da BESCLO? 

Neste cenário, o mentorado está claramente a trabalhar de uma forma 

pouco segura e até perigosa, colocando os clientes utilizadores do 

serviço em risco de dano. Este feedback tem que ser dado direta e 

rapidamente. Contudo deve lembrar-se de dar o feedback de uma 

maneira construtiva dando também feedback positivo sobre as coisas 

que fez bem feitas. 

Cenário 3 

O seu mentorado esteve a trabalhar nas primeiras 3 áreas do BESCLO. 

Está prestes a começar a área 4, relativa ao treino e formação, e 

decide aplicar um questionário para avaliar o conhecimento dos 

conteúdos já dados. 

Pergunta ao mentorado para explicar quais são os valores do cuidado e 

ele responde muito bem e listando de forma clara o que cada um deles 

significa. Prossegue com perguntas da área 2, relativa à promoção da 

qualidade de vida, e pergunta o que significa correr riscos.  

O mentorado responde “As pessoas que apoiamos devem ser mantidas 

seguras em todos os momentos e é nosso dever garantir que não se 

magoam”. Volta a perguntar “E em relação aos direitos dos 

indivíduos?”, e o mentorado responde que “os indivíduos não devem 

ser autorizados a correr riscos porque se podem magoar, tal e qual 

acontece com as crianças, dado que não compreendem o perigo e é 

preciso protegê-los.”  

 Que feedback daria ao mentorado sobre a situação aqui 

descrita e em relação ao seu progresso na área 3 da BESCLO? 

Este mentorado esteve muito bem. Contudo esteve muito focado no 

“dever de cuidar” e menos nos direitos individuais do seu cliente de 

“correr riscos”. Precisará de tempo para explicar o equilíbrio que deve 

existir entre “dever de cuidar” e “direito a correr riscos”. Deve estudar 

onde existe potencial risco de dano e aí fazer a avaliação do risco. O 

feedback, mais uma vez deve ser dado de uma forma construtiva 

assegurando ser também um feedback positivo. 
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RA 4.4 - Dar sugestões ao mentorado que permitam 

melhorar o seu desempenho e fazer progressos 

É importante que os mentorados compreendam que o feedback a dar 

deve ser um suporte que permita promover o seu desempenho e 

progresso. 

Actividade 19 

Nos mesmos grupos da atividade anterior, e utilizando os mesmos 

cenários, cada grupo deve sugerir de que forma é que o mentor pode 

promover uma melhoria de desempenho.  

Promova a partilha em grande grupo das sugestões a que cada grupo 

chegou, adicionando outras sugestões e permitindo que os 

mentorados partilhem o seu conhecimento e experiência. 

Os mentorados devem sugerir aspetos como: trabalho individual com 

o mentorado, demonstrações de determinados aspetos, sugerir outras 

observações, sugerir outros cursos a fazer, sugerir pesquisas na 

internet ou na biblioteca, sugerir mais reflexões do mentorado ao 

longo do curso. Neste cenário, os mentores devem salientar o facto de 

que o mentorado não tratou o cliente tendo em conta os seus valores 

e pedidos não cumprindo, desta forma, os valores envolvidos. 

Contudo, o trabalho deve ser criticado, focando também os aspetos 

positivos já atingidos. 

RA 4.5 - Registar as sessões de mentoria 

Depois de ter ensinado aos futuros mentores como avaliar o progresso 

dos seus mentorados, dar feedback e dar-lhes suporte sobre como 

podem melhorar, também precisam de registar as várias sessões de 

mentoria.  

Relembre-se de que todos os planos de acção devem ser SMART e o 

feedback dado deve ser BOOST (ver secções anteriores). 

As sessões devem ser: 

 Específicas: dirigir-se a uma área específica de melhoria; 

 Mensuráveis: para que se possa identificar o progresso; 

 Atingíveis: garantindo que os objetivos são alcançados; 

 Realistas: garantindo que os objetivos podem ser atingidos; 

 A Tempo: garantindo que o cronograma é cumprido. 

 

O feedback deve ser: 

 Equilibrado: o foco durante estas sessões deve ser 

 

 

 

 

 

 

Documen

tos de 

Apoio 34, 

35, 36 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 

de registo 

de 

sessões 

feitos 

pelo 

mentor 

Documen

to  de 

Apoio 37 

 

Slide 34 e 

35 

 

Slide 36 

 



 
 

  

 37 

 

 

equilibrado e cobrir várias áreas de vida do mentor, 

concentrando-se na forma como as competências podem ser 

desenvolvidas. 

 Observável: versar sobre o comportamento observado; 

 Objetivo: referir-se às acções e objetivos através de 

descrições; 

 No timing certo: devolvido assim que possível, o que garante 

que o feedback será o mais preciso e incisivo possível. 

 

É essencial que os seus registos sejam: 

 Claros e concisos: o relatório deve ser de fácil leitura e 

concreto; 

 Precisos: Toda a informação deve ser precisa e detalhada; 

 De fácil leitura: evitar letra manuscrita; 

 Compreensível e com uma linguagem simples: garantindo 

que não utiliza abreviaturas ou jargões; 

 Consensuais para todas as partes: tanto o mentor como o 

mentorado devem concordar em relação ao que está escrito 

no sentido em que detalha de forma fiel os assuntos tratados 

em reunião; 

 Datados e assinado: garante a formalização do processo, do 

registo e de qualquer plano de acção. Também ajuda ao 

funcionar como registo de apoio a reuniões futuras.  

 

Desta maneira, os registos estarão formalizados, assim como os 

eventuais planos de acção. A informação constante nos registos 

também pode ser usada em futuras reuniões. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (RA) DA ÁREA DE COMPETÊNCIA 5   
REFLETIR SOBRE O SEU PRÓPRIO DESEMPENHO COMO MENTOR 

DURAÇÃO ORIENTAÇÕES MATERIAIS 

15 minutos 

 

 

 

 

RA 5.1. Refletir sobre a sua prática como mentor 

É essencial que os mentores reflitam acerca do seu progresso e prática 

enquanto mentores. 

A prática reflexiva é promovida no sector da saúde e do cuidado social e 

é útil em qualquer sector de aprendizagem contínua. A prática reflexiva 

permite-nos refletir sobre o que fez, devia ter feito e irá fazer de 
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20 minutos 

diferente numa perspetiva de melhoria 

 

O slide mostra o ciclo reflexivo (Gibbs, 1988)6 e este pode ser uma boa 

estrutura de base a utilizar.  

O ciclo de reflexões consiste em:  

1. Descrever o que aconteceu? 

2. O que estava a pensar e sentir? 

3. O que foi positivo e negativo nesta experiência? 

4. Que sentido deu à experiência vivida? 

5. O que podia ter feito mais? 

6. Se acontecesse de novo, o que faria de forma diferente? 

 

Utilizar um diário pode ser uma boa forma de complementar este 

exercício, escrevendo acerca de imprevistos, focando os pontos acima 

descritos. Este diário serve apenas o próprio, pelo que há total 

liberdade para ser honesto acerca das reflexões e impacto emocional 

das experiências vividas. Este exercício é um suporte bom para 

desenvolver a compreensão acerca do próprio trabalho, enquanto se 

podem tentar recolher opiniões de outros e complementar a visão 

sobre o desempenho realizado. 

 

Atividade 20  

Em grupo, pergunte aos aprendentes como podem saber mais acerca do 

seu desempenho. Liste as respostas no flipchart. 

Nesta actividade pretende que os seus aprendentes pensem em:  
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Flipchart  e 

caneta 

 

                                                           
6 Gibbs, G. (1988) Learning By Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods.  Oxford, UK. 

O que aconteceu?

O que estava a 
pensar ou sentir?

O que foi positivo e 
negativo nesta 
experiência?

Que significado deu à 
experiência?

O que poderia ter feito 
mais?

Se acontecesse de 
novo, o que poderia 

fazer de forma 
diferente?
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 Como ter feedback dos seus mentorados; 

 Utilizar um breve questionário específico para o efeito a 

preencher pelos mentorados; 

 Se começarem o processo de mentoria sem expectativas 

nenhumas, podem ver os objetivos alcançados no fim do 

programa; 

 Podem receber feedback do seu coordenador; 

 Perguntar a opinião de pares e colegas; 

 Reler os registos das sessões de mentorias; 

 Ver as avaliações da MAT;  

 Consultar os resultados entre a 1ª avaliação MATe a 2ª e ver a 

diferença de pontuação;  

 Ver as percentagens obtidas no exame ECC. 

 

Todos estes aspetos ajudarão os aprendentes a refletir no seu 

desempenho enquanto mentores. 

Isto poderá ser também uma ajuda para os mentores estabelecerem 

objetivos claros e definir exatamente o que querem atingir. Por 

exemplo – Um resultado pode ser – o mentorado progredir através da 

BESCLO e ter sucesso no exame ECC… mas pode ser mais do que isso, 

pode ser o tomar consciência da importância da abordagem centrada 

nos direitos humanos no seu serviço para/com pessoas com deficiência. 

Olhando mais além, este mentor pode pôr em prática no seu próprio 

plano de ação como continuar a melhorar as suas boas práticas e/ou 

melhorar o seu papel enquanto mentor. 
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Resumo  
20 minutos Já foram abordadas todas as questões do programa. 

Há questões adicionais?  

É importante que os aprendentes releiam todos os registos para 

estarem mais preparados para o seu papel de mentor.  

Resta desejar o maior sucesso profissional a todos! 
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. 
  

ATIVIDADES ADICIONAIS 

Preparámos um número de atividades adicionais que foram pensadas para ajudar os mentorados a 

consolidar as suas aprendizagens no seu próprio ritmo de trabalho. Enquanto formador, deve 

pensar com cuidado nas atividades adicionais que vai propor, garantindo que poderá dar feedback 

aos aprendentes.  

Recomendamos que estas atividades sejam realizadas no fim de cada sessão de formação e as 

impressões sobre as mesmas sejam discutidas na sessão seguinte, dando tempo para o aprendente 

refletir sobre os conteúdos, compreendê-los, motivando-o a completar este passo do processo. As 

páginas seguintes têm uma variedade de tarefas que foram baseadas nos resultados da 

aprendizagem 
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Atividade Adicional 1 

Área de Competência 1 - Compreender o papel do mentor no projeto EMISC 

 O primeiro resultado de aprendizagem levou-o a detalhar o projeto EMISC e o seu papel de 

mentor. Os documetnos de Apoio detalham a informação a abordar em seguida. 

Pense sobre o seu papel de mentor e responda às seguintes questões: 

Quais são as qualidades essenciais para que seja mentor neste projeto? 

 

 

 

 

 

 

Qual são os conhecimentos e competências essenciais para desempenhar o papel de mentor neste 

projeto? 
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Atividade Adicional 2 

Área de Competência 2 - Configurar o programa de mentoria 

Este resultado de aprendizagem tem a ver com o planeamento do programa e será feito no seu 

contexto de trabalho. Complete as questões em seguida para pensar sobre este ponto. 

 

Pense sobre potenciais barreiras, problemas ou imprevistos que podem ocorrer no programa a 

desenvolver no seu contexto de trabalho. 

 

Agora que listou algumas barreiras, como as resolveria de forma a poder iniciar o programa? 

 

 

 

 

 

Existem áreas sobre as quais queira falar com o seu coordenador? 
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Atividade Adicional 3 

 Área de Competência 3 - Dar apoio durante o Programa de Mentoria  

Este resultado de aprendizagem centra-se na forma como pode dar suporte ao seu mentorado ao longo 

do projeto. 

Já falámos sobre como pode dar suporte aos seus mentorados enquanto progridem nas áreas da 

BESCLO e como pode dar feedback em relação a esse progresso. 

Leia o cenário em baixo e responda às questões. (mentorado - Manuel, Mentor - Você) 

O seu mentorado chama-se Manuel e, antes de estar neste serviço, trabalhou com pessoas com demência durante 

10 anos. O serviço atual apoia adultos com deficiência que necessitam de ajuda no seu cuidado pessoal, físico e 

têm problemas de mobilidade. Cerca de 1/3 dos utentes também tem défice cognitivo. 

O Manuel  está a trabalhar no seu serviço há cerca de 6 semanas e, até recentemente, parecia entusiasmado 

sobre o projeto e a realização do ECC, tendo completado a área 1 do BESCLO e iniciado a 2ª. Na última semana, o 

Manuel completou a parte 1 do curso da instituição sobre saúde e segurança. Não lhe foram feitas quaisquer 

questões sobre o BESCLO até à data. 

O Manuel trabalhou hoje no mesmo turno que você, o que lhe deu a si, oportunidade de observar o seu trabalho. 

Notou que é delicado mas também paternalista quando fala com alguns dos adultos. Por vezes, parece que está a 

falar com uma criança pequena, enquanto que os adultos apoiados por vezes levantam as sobrancelhas nestas 

ocasiões. Está preocupado que esta forma de falar revele uma atitude particular em relação às pessoas que apoia. 

As suas preocupações aumentam quando o ouve comentar com um colega que “adora trabalhar com eles e que 

eles precisam tanto de apoio, é uma pena! Mas adoro trabalhar aqui!” Apesar desta atitude, os colegas estão 

satisfeitos com o trabalho do Manuel  e acham-no bastante amigável. 

Hoje é a sua reunião de mentoria com o Manuel. Na próxima linha, faça apontamentos sobre como lhe vai dar 

feedback na reunião, realçando aspetos que considera mais importantes e o tipo de apoio que pode disponibilizar. 

Notas para a reunião entre o mentor e Manuel: 
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Atividade Adicional 4 

 Área de Competência 4 - Avaliar o progresso do mentorado 

Este resultado de aprendizagem centra-se na forma como o seu mentorado está a progredir e em como 

usar a ferramenta MAT 

Queremos que pratique as suas técnicas de avaliação e competências, pelo que propomos que 

coloque  as seguintes questões a, pelo menos, 3 colegas. Anote as respostas na coluna da esquerda. 

Dispense algum tempo a pontuar as respostas obtidas, assegurando aos seus colegas que as mesmas 

serão anónimas. 

Questão: Alguns dos exemplos de efeitos negativos de uma pessoa que não corre riscos são? 

 Resposta Nível avaliação 

Colega 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colega 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colega 3 
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Atividade Adicional 5 

Área de Competência 5 - Refletir sobre o seu próprio desempenho como mentor 

Este resultado de aprendizagem está relacionado com a capacidade de o mentor refletir na sua própria 

aprendizagem e prática. Utilizando o ciclo de reflexão em baixo, pense sobre uma atividade que 

desenvolveu esta semana e toma notas em cada ponto abordado. 

 

Ciclo reflexivo Os seus comentários 

O que aconteceu?  

O que estava a pensar e sentir?  

O que foi bom e mau em relação à 

experiência? 

 

Que sentido dá à experiência vivida?  

Se acontecesse de novo, o que faria de 

diferente? 

 

 

 

  

O que 

aconteceu? 

O que 

pensou? 

O que 

sentiu? 

Que sentido 

dá? 

O que faria de 

diferente?  

Se acontecesse 

de novo? 
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DOCUMENTOD E APOIO 

Encontra a seguir os documentos de apoio referenciados no Guia do Formador.  
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DOCUMENTO DE APOIO 1  
 

Este curso aborda 5 Objetivos de Formação claros, bem como a descrição de um Instrumento de 

Avaliação de Mentoria (MAT) que inclui um guia sobre a sua utilização.  

Os Objetivos de Aprendizagem são: 

 

1. Compreender o papel do Mentor no projeto EMISC  

1.1.  Compreender os objetivos do projeto EMISC;  

1.2.  Compreender os valores-chave e princípios da mentoria do projeto EMISC;  

1.3.  Compreender o papel e responsabilidades do Mentor no projeto EMISC; 

1.4. Reconhecer os limites da mentoria no âmbito do projeto EMISC;  

1.5. Compreender a BESCLO. 

 

2. Preparar o programa de mentoria 

2.1. Explorar os objetivos do projeto EMISC com o Mentorado; 

2.2. Preparar um plano de mentoria; 

2.3. Acordar o contrato de formação com o Mentorado, utilizando um formato uniformizado; 

2.4. 4. Identificar potenciais barreiras ao desenvolvimento e potenciais soluções. 

 

3. Fazer mentoria 

3.1. Considerar como outros podem ser afetados pelo processo de mentoria; 

3.2. Utilizar uma diversidade de tipos de formação; 

3.3. Utilizar competências de comunicação variadas;  

3.4. Apoiar o Mentorado para aplicar a BESCLO no seu local de trabalho; 

3.5.  Dar feedback construtivo ao Mentorado. 

 

4. Avaliar o progresso do Mentorado 

4.1. Compreender como usar a MAT;  

4.2. Avaliar o progresso do Mentorado utilizando diversos métodos; 

4.3. Dar feedback ao Mentorado acerca do progresso na utilização do BESCLO; 

4.4. Dar sugestões para melhorar o desempenho e o progresso;  

4.5. Registar as sessões de mentoria. 

 

5. Refletir sobre o próprio desempenho como mentor  

5.1. Refletir sobre a sua própria prática enquanto mentor. 

 

 Introdução ao Instrumento de Avaliação de Mentoria (MAT) e sua utilização com os aprendentes. 
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DOCUMENTO DE APOIO 2  
 

OS OBJETIVOS DO PROJETO EMISC ESTÃO CLARAMENTE DEFINIDOS E SÃO OS SEGUINTES: 

 

 Promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais em serviços de prestação de 

cuidados, na UE; 

 

 Tornar efetiva a mudança atitudinal dos cuidadores formais da área social nos estados membros, 

assegurando a oferta de serviços baseados nos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD); 

 

 Disponibilizar as ferramentas para erradicar o antigo modelo clínico de deficiência e adoptar o 

modelo social, através de formação e mentoria diária dos trabalhadores (a formação só por si é 

insuficiente, dado o nível de mudança necessário)  

 

 Definir a capacidade e aptidão dos países parceiros para disponibilizar mentoria aos seus 

cuidadores formais  

 

 Usar a mentoria como forma de apoiar os cuidadores a realizar uma intervenção centrada na 

pessoa, através de orientação, fundamentação e demonstração  

 

 Promover a BESCLO e o ECC na União Europeia. 
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DOCUMENTO DE APOIO 3  
 
O OBJETIVO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS É: 
 

Promover, defender e assegurar que todas as pessoas com deficiência podem usufruir plenamente e 

em situação de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como 

promover o respeito pela sua dignidade 

 

Existem 8 princípios orientadores para a convenção das Nações Unidas: 

 

1. Respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer as 

suas próprias escolhas, e a independência da pessoa; 

  

2.  Não discriminação;  

 

3.  Participação e inclusão plenas e efetivas na sociedade;  

 

4. Respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade 

humana e da humanidade; 

 

5. Igualdade de Oportunidades; 

 

6. Acessibilidade; 

 

7. Igualdade entre homens e mulheres; 

 

8. Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com deficiência e respeito pelo 

direito das crianças com deficiência a preservar as suas identidades 
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DOCUMENTO DE APOIO 4  
 
ATIVIDADE 2. EM PEQUENOS GRUPOS DE 3 – 4 PESSOAS. 
 

Cada pessoa do grupo deve imaginar que está a iniciar um novo emprego e no seu primeiro dia 

de trabalho é-lhes atribuído um ‘Mentor’ para os apoiar na sua nova função. Gostam do seu ‘Mentor’ já 

que possui conhecimentos claros sobre o trabalho em causa, uma vez que já desempenha a função há 

mais de 5 anos. Contudo, no turno desta noite, o ‘Mentor’ parece ligeiramente tenso e sempre que o 

abordam, parece relutante em responder a perguntas, por estar muito ocupado nas suas próprias 

tarefas. 

Nesse mesmo dia, o Coordenador mostrou-lhe, a si, um dos novos empregados, como inserir 

dados de um indivíduo num ficheiro pessoal, acrescentando que esta tarefa devia ser realizada duas 

vezes por dia no fim do turno da manhã e no fim do turno da noite, respetivamente. Este procedimento 

prendia-se com a necessidade de assegurar que os registos estão sempre actualizados. No fim da noite, 

pede ajuda ao seu Mentor para realizar este procedimento visto que não se recorda da localização dos 

ficheiros individuais. O Mentor diz-lhe que o Coordenador está a exagerar e tem sempre essa atitude para 

com o novo pessoal, mas a realidade é que desde que os registos sejam actualizados a cada dois dias, ou 

mesmo no final da semana, está tudo bem. 

 

No seu grupo, reflicta e discuta sobre o comportamento do Mentor neste cenário. 

a) O que se descreveu em cima está, na sua opinião, correto? 

 

b) Se fosse você o Mentor, haveria algo que gostaria de mudar? 

 

c) Faça uma lista de, pelo menos, 3 valores e princípios que gostaria de manter caso fosse 

Mentor. 

 

d) Existem alguns princípios/valores adicionais que sinta que deveriam ser incluídos como parte 

do projeto EMISC? 

 

Organize os grupos de forma a existir um porta-voz por cada um deles. 
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DOCUMENTO DE APOIO 5 

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO MENTOR NO PROJETO EMISC 

 

A definição de Mentor utilizada neste projeto é a seguinte: 

 

“ É uma pessoa experiente, que utiliza uma relação de confiança e positiva para ajudar quem tem 
menos experiência a desenvolver o seu conhecimento, compreensão e valores de base na sua prática 
diária.” 
 

 

Os papéis e responsabilidades do Mentor no projecto EMISC são: 

 Promover a aprendizagem e o desenvolvimento do Mentorado; 

 Dar apoio ao Mentorado, com o objetivo de identificar e reconhecer o seu potencial; 

 Motivar, encorajar e promover a confiança do Mentorado; 

 Ajudar o Mentorado a focar-se em áreas específicas de desenvolvimento; 

 Ajudar o Mentorado a compreender os valores que estão na base de uma abordagem centrada 

nos Direitos Humanos na Prestação de Cuidados na área Social  

 Ajudar o Mentorado a aumentar o seu conhecimento e compreensão da BESCLO; 

 Encorajar o Mentorado a desenvolver e implementar no seu trabalho os valores e atitudes que 

sustentam a BESCLO e abordagem baseada nos Direitos Humanos; 

 Apoiar os Mentorados na identificação de qualquer área de problema ou dificuldade no seu 

trabalho, assim como possíveis soluções que possam contribuir para a melhoria da 

compreensão e desempenho de todos; 

 Estar habilitado a usar o Instrumento de Avaliação de Mentoria e outras estratégias de 

avaliação, para garantir que o formando está a evoluir, com vista à obtenção do seu certificado 

ECC; 

 Dar apoio à implementação efetiva e generalizada da abordagem baseada nos Direitos 

Humanos no local de trabalho.  

  



 
 

  

 58 

 

 

 

 

  



 
 

  

 59 

 

 

DOCUMENTO DE APOIO 6  

 

LIMITES DO PAPEL DE MENTOR 

 

 

Devemos garantir que os aprendentes estão conscientes dos limites do seu papel enquanto Mentores, 

tendo em conta os seguintes pontos: 

 

 A relação que o Mentor estabelece tem uma duração limitada no tempo, associada à existência 

do projecto EMISC. No momento em que o Mentorado realiza o seu exame final, a relação 

mencionada cessa. 

 A relação existente entre o Mentor e o Mentorado é baseada apenas no conhecimento 

partilhado sobre a BESCLO e na preparação para o exame ECC. 

 O papel do Mentor poderá ter um tempo restrito, uma vez que o Mentor deverá cumprir as 

restantes tarefas que são da sua responsabilidade. 

 As exigências do Mentorado e do Mentor não devem ser demasiadas. 

 O papel do formando será claramente como Mentor, não devendo completar tarefas, estudar 

ou fazer pesquisa pelo Mentorado, mas sim apoiá-lo e capacitá-lo para a realização dessas 

mesmas tarefas. 

 O papel do Mentor está relacionado apenas com o trabalho do Mentorado, não incluindo, 

desta forma, a vida pessoal, relações, entre outros. 

 A relação entre o Mentor e o Mentorado não deve tornar-se abusiva ou violenta. 

 Nem o Mentor nem o Mentorado devem aceitar presentes caros um do outro. 

 As fronteiras existentes devem ser semelhantes às que existem nas demais relações 

profissionais, ou seja, não fazer nada que o coloque a si ou aos outros em risco, nada que seja 

ilegal, potencialmente danoso ou prejudicial para qualquer dos envolvidos. Os limites da 

confidencialidade também devem aplicar-se, por exemplo, é necessário quebrá-la quando se 

presencia más práticas ou quando possa ser colocada em risco a segurança e o bem-estar de 

algum indivíduo. 
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DOCUMENTO DE APOIO 7  
 
EXEMPLO DE UM CONTRATO DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO EMISC 
 

Depois de assinado, este documento constitui um contrato de formação entre Mentor e Mentorado. 

São evidenciados os papéis e responsabilidades de cada elemento, de acordo com os objetivos do 

programa. O contrato estará disponível para todos os envolvidos no EMISC, incluindo os Parceiros 

Europeus e os superiores hierárquicos do Mentor e do Mentorado Para além deste contrato, a 

confidencialidade deve ser mantida, exceção feita perante a existência de más práticas que ponham em 

causa a segurança ou o bem-estar de algum dos envolvidos.  
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DOCUMENTO DE APOIO 8  
 

 

Contrato de Formação EMISC 
 
Nota Importante: Neste documento, quaisquer referências a clientes terão de ser feitas de forma anónima, 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 Pessoa7, 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. 

                                                           
7 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: 
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DOCUMENTO DE APOIO 9 ao 16 

 

AS ÁREAS DA BESCLO 

Guia de Conteúdos – O formando alcançou os objetivos de formação quando: 

 

1. OS VALORES DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS  

1.1. Compreender a necessidade de promover os seguintes valores em todas as circunstâncias: 

individualidade, direitos, escolha, privacidade, independência, dignidade, respeito e parceria.  

Saber caracterizar cada um dos seguintes conceitos durante o apoio aos clientes 

 Individualidade; 

 Direitos; 

 Escolha; 

 Privacidade; 

 Independência; 

 Dignidade; 

 Respeito; 

 Parceria; 

 Autodeterminação; 

 Participação: 

 Inclusão. 

 

Explicar porque é importante promover estes valores no trabalho diário, associando estes valores ao 

enquadramento legal e políticas de trabalho (por exemplo a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência), dando exemplos de como isto poderia (e deveria) ser aplicado. 

 

1.2. Compreender a necessidade de promover a igualdade de oportunidades junto dos indivíduos que 

apoia 

 Realçar o significado da igualdade de oportunidades relativamente às pessoas que apoia. 

Explicar por que é importante promover a igualdade de oportunidades no trabalho diário e dar 

exemplos práticos de como isto poderia ser feito.  

 Nota orientadora: os conteúdos de formação devem explicar de que forma a tecnologia pode 

promover a igualdade de oportunidades, por exemplo, a utilização de computadores, hardware 

adaptado e diversos programas que promovam a aprendizagem, comunicação e trabalho, ou cadeiras 

de rodas elétricas ou scooters que facilitem a deslocação na sociedade. 
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1.3. Compreender a necessidade de apoiar e respeitar a diversidade e diferentes culturas 

Explicar a necessidade de apoiar e respeitar a diversidade, incluindo: 

 Aspetos da vida diária que possam ser abordados de forma distinta por pessoas de diferentes 

origens; 

 Compreender a importância de apoiar pessoas de uma forma que respeite estas diferenças; 

 Exemplos de formas práticas que demonstrem às pessoas que a sua cultura e valores são 

respeitados. 

1.4.Compreender a necessidade de confidencialidade 

Evidenciar o seguinte: 

 Porque motivo a confidencialidade é importante no âmbito do apoio ao indivíduo; 

 As boas práticas de confidencialidade que devem ser utilizadas no trabalho diário. 

Nota orientadora: As novas tecnologias (como as redes sociais, fotografias e mensagens no 

telemóvel), reduzem as barreiras de comunicação mas podem fazer com a confidencialidade 

seja mais facilmente quebrada (por exemplo se um cuidador publicar fotografias de clientes do 

serviço em redes sociais sem consentimento prévio). 

 

1.5. Compreender os limites de confidencialidade 

 Explicar com que objetivo e quando é que a informação confidencial pode ou deve ser 

partilhada, dando exemplos.  

 

 

2. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS APOIADAS 

2.1.Compreender a importância de descobrir a história, preferências, desejos, necessidades e 

competências das pessoas que apoia.  

 Explicar porque é importante obter informação sobre estes domínios de vida do indivíduo. 

 

2.2.Compreender a necessidade de garantir que todo o seu trabalho se baseia numa abordagem 

centrada na pessoa 

 Explicar porque é que o indivíduo que apoia deve ser o centro de todos os processos de tomada 

de decisão e ações tomadas; 

 Explicar por que é importante utilizar valores da prestação de cuidado na área social com o 

objetivo de promover os direitos dos indivíduos que apoia; 

 Explicar porque é que não é adequado tomar decisões e ações que beneficiem a organização 
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ou o trabalhador, ao invés do indivídio apoiado. 

 

2.3. Compreender a necessidade de capacitar a pessoa que apoia para ter controlo da sua própria vida 

e tomar decisões informadas acerca dos apoios que recebe 

 Explicar por que é importante capacitar o indivíduo que apoia a assumir o controlo da sua vida 

e de que forma isso está relacionado com a intervenção baseada nos Direitos, preconizada pela 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outros 

documentos; 

Nota orientadora: por exemplo o Plano de Ação para a Deficiência do Conselho da Europa, 

Estratégia da União Europeia para a Deficiência 2010-2020. 

 Dar exemplos de como pode capacitar a pessoa apoiada a assumir o controlo da sua vida; 

Explicar o significado de uma escolha informada; 

 Descrever de que forma o indivíduo apoiado pode fazer escolhas informadas sobre os apoios 

que recebe. 

 

2.4. Estar consciente do impacto que as tecnologias de apoio podem ter na qualidade de vida e 

participação do indivíduo que apoia 

 Explicar os benefícios das tecnologias de informação e comunicação e das adaptações 

envolvimentais na promoção da capacitação, participação e inclusão de pessoas que apoia, 

assim como as consequências da utilização de equipamento inadequados ou danificado, como 

scooters de mobilidade, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, computadores, etc. 

 Explicar os direitos de acesso a estes equipamentos por parte das pessoas que apoia. 

 

  

3. TRABALHAR COM O RISCO 

 

3.1. Reconhecer que o indivíduo que apoia tem o direito a correr riscos 

 Explicar o significado do termo risco; 

 Explicar porque razão as pessoas têm direito a correr riscos, incluindo: 

 os efeitos negativos para o indivíduo, se nunca tiver a oportunidade de correr riscos; 

 a razão pela qual as pessoas que utilizam serviços de apoio frequentemente são 

desencorajadas ou proibidas de correr riscos.  

 Descrever uma situação em que correr riscos possa ter sido benéfico para o indivíduo. 

 

3.2. Identificar os princípios envolvidos na avaliação do risco 

Listar e explicar os princípios fundamentais da avaliação do risco. 
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3.3. Estar consciente do dilema existente entre habilitar os utilizadores do serviço a correrem riscos e 

o "dever de cuidar" 

 Explicar o significado do “dever de cuidar” (incluindo o dever de proteger os outros); 

 Descrever como o dever de cuidar pode entrar em conflito com o direito do indivíduo correr 

riscos. 

3.4. Compreender a sua responsabilidade no que diz respeito à gestão do risco 

 Descrever as responsabilidades do próprio no que concerne à gestão do risco, p.e., necessidade 

de estar consciente das avaliações de risco realizadas e implementá-las. 

3.5. Saber como informar as pessoas significativas sobre os riscos identificados. 

 Explicar como reportar riscos identificados. 

 

 

4. COMPREENDER O SEU PAPEL COMO CUIDADOR FORMAL  

 

4.1. Compreender o valor e a importância de trabalhar em parceria com cuidadores informais/  

pessoas de apoio / outras pessoas significativas. 

 Explicar o valor e a importância de trabalhar em parceria com todos os que têm um papel 

significativo na vida do indivíduo que apoia. 

 Dar um exemplo de uma situação em que seria importante trabalhar em parceria com as 

pessoas mencionadas. 

 

4.2. Compreender a importância de um bom trabalho de equipa 

 Descrever o que suporta um bom trabalho de equipa.  

 Explicar por que é que um bom trabalho de equipa é importante para os trabalhadores desta 

área; 

 Dar um exemplo de uma situação em que seja necessário os prestadores de cuidados trabalhar 
em equipa. 

 

4.3.Compreender a importância de seguir políticas e procedimentos, enquadramentos legais, e a 

missão e objetivos da organização onde trabalha. 

 Explicar por que é importante para os trabalhadores seguirem políticas e procedimentos, 

procedimentos, enquadramentos legais, e a missão e objetivos da organização onde trabalha. 
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4.4. Compreender as responsabilidades e limites da sua relação com o(s) indivíduo(s) apoiado(s). 

Evidenciar as responsabilidades e limites da relação entre um trabalhador e o(s) indivíduo(s) que apoio, 

nomeadamente; 

 Indicar as principais responsabilidades para com a pessoa apoiada. 

 Como é que a relação com o indivíduo que apoia deve ser diferente de outras relações. 

 

4.5. Compreender a necessidade de ser fiável e digno de confiança. 

 Explicar porque é importante ser fiável e digno de confiança; 

 Dar um exemplo em que seja importante para o trabalhador apresentar estas características. 

 

 

5. SEGURANÇA NO TRABALHO 

5.1. Saber armazenar e eliminar com segurança substâncias e artigos nocivos para a saúde. 

 Discriminar substâncias potencialmente nocivas que se encontrem no local de trabalho, por 

exemplo, fluidos corporais, medicamentos não usados, materiais de limpeza (como 

desinfetantes); 

 Descrever os principais riscos para a saúde associados à utilização indevida destas substâncias; 

 Indicar métodos seguros de armazenamento e eliminação de materiais nocivos.  

 

5.2  Saber avaliar riscos relacionados com a mobilização e posicionamento de pessoas e/ou objectos 

 Explicar como avaliar os riscos associados a estas substâncias. 

 

5.3. Conhecer técnicas para mover e posicionar de forma segura pessoas e /ou objetos 

 Explicar (não demonstrar) como aplicar estas técnicas respeitando a dignidade da pessoa; 

 Explicar as vantagens de usar ajudas técnicas, quando necessário e quando o prestador de 

cuidados já souber utilizar o equipamento. Ex: elevador de transferências, camas ajustáveis, 

cadeira de rodas  

 

5.4. Saber o que não está habilitado a / não lhe é permitido fazer em termos de mobilização e 

manipulação nesta fase da formação.  

 Descrever as tarefas relacionadas com a mobilização e posicionamento que não está autorizado 

a fazer sem formação específica.  

Nota orientadora: Você não deve utilizar determinado equipamento sem ter treino específico sobre a 

utilização do mesmo. 
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5.5. Compreender como deve promover segurança contra incêndio no local de trabalho. 

Descrever formas de promover segurança contra incêndio, designadamente: 

 Práticas para a prevenção de incêndio; 

 Práticas para prevenir a propagação do incêndio; 

 Saber evacuar um edifício de forma segura. 

 

5.6. Saber actuar perante situações de doença ou acidente. 

Descrever como atuar perante acidentes e doenças súbitas, designadamente:~ 

 Diferentes tipos de acidentes e doenças súbitas que possam ocorrer no seu quotidiano de 

trabalho; 

 Razões comuns para a ocorrência de acidentes em meio apoiado (instituição); 

 Como atuar em caso de pequenos acidentes/doenças; 

 Como atuar em caso de acidente/doença grave. 

 

5.7. Conhecer técnicas básicas de primeiros socorros. 

Como responder 

 Como verificar a respiração 

 Como e quando colocar alguém em posição lateral de segurança (PLS) 

 Como atuar em caso de hemorragia 

 Como atuar em caso de asfixia 

 Como atuar em caso de convulsão 

 Como contactar os serviços de emergência. 

 

5.8.Saber o que não lhe é permitido fazer em termos de primeiros socorros nesta fase da formação.  

Dar exemplos de tarefas relacionadas com técnicas de primeiros socorros que não está apto a realizar 

sem formação específica 

Nota orientadora: não deve tentar realizar nenhuma técnica de primeiros socorros para a qual não teve 

formação prévia. 

 

5.9.Conhecer as principais vias de infeção. 

Descrever as principais vias de infeção no corpo. 

 

5.10. Saber como prevenir a disseminação de uma infeção. 

Explicar como conter a disseminação de uma infeção, designadamente: 
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 Garantir que a saúde ou higiene de terceiros não apresenta riscos para o(s) individuo(s) 

apoiado(s). 

 Garantir que fatores relacionados com a sua saúde ou higiene não apresentam riscos para o(s)  

indivíduo(s) apoiado(s), nem para outros no local de trabalho;  

 Dar exemplos de vestuário e equipamento de proteção pessoal e de quando os usar.  

 

5.11. Saber lavar as mãos adequadamente 

Explicar a importância de lavar meticulosamente as mãos, e em que situação deve fazê-lo. 

Descrever o método mais eficaz de lavar as mãos. 

 

5.12. Saber como manter o local de trabalho seguro. 

Explicar a importância de trabalhar em parceria com o(s) individuo(s) apoiado(s) para manter a 

segurança no local de trabalho. 

Descrever medidas de segurança no local de trabalho, designadamente:     

 Como verificar a identidade de alguém que solicite o acesso às instalações ou informação; 

 Formas de garantir que o edifício está em segurança; 

 Como atuar em caso de desaparecimento de uma pessoa; 

 Como atuar em caso de emergência, por exemplo: ameaça de bomba. 

 

5.13. Identificar possíveis riscos para a sua segurança pessoal e bem-estar no local de trabalho, e 

formas de protecção necessárias para minimizar os riscos. 

Descrever alguns riscos associados à profissão, tais como; 

 Trabalhar sozinho à noite; 

 Transportar dinheiro; 

 Trabalhar com indivíduos cujo comportamento possa por vezes constituir um risco. 

Explicar como minimizar o risco em cada uma das situações mencionadas. 

 

5.14. Conhecer as ajudas técnicas mais comuns utilizadas para segurança dos indivíduos apoiados e 

dar exemplos de como e quando utilizá-las e quais os seus benefícios. 

Listar os equipamentos de segurança mais comuns e descrever as suas áreas de aplicação bem como os 

seus benefícios. 

Nota orientadora: Os exemplos de equipamentos de segurança devem ser escolhidos consoante o 

indivíduo e as normas de utilização de cada país. 
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6. COMUNICAR POSITIVAMENTE 

6.1. Saber o que motiva as pessoas para comunicar. 

Identificar fatores que influenciam a comunicação, designadamente: 

 Exemplos de razões para as pessoas comunicarem; 

 Aspetos que encorajam a comunicação. 

 

6.2. Reconhecer as principais barreiras de comunicação. 

Dar exemplos de fatores que podem criar barreiras à comunicação. 

 

6.3. Compreender como o comportamento é uma forma de comunicação.  

Explicar como o comportamento pode ser uma forma de comunicação, designadamente: 

 Situações que ilustram como o comportamento da pessoa pode ser um meio de expressar as 

suas necessidades, sentimentos, escolhas ou opiniões; 

 Porque razão o comportamento pode ser um meio importante de comunicação para certos 

indivíduos 

Explicar como reconhecer o desenvolvimento de um conflito e como reagir adequadamente. 

 

6.4. Compreender as formas básicas de comunicação verbal / não verbal, aumentativa e/alternativa e 

como usá-las no local de trabalho. 

Descrever como a comunicação verbal, não-verbal ou alternativa podem ser utilizadas para promover 

uma comunicação eficaz: 

 O significado de “ comunicação verbal” e dar exemplos; 

 O significado de “comunicação não-verbal” e dar exemplos; 

 O significado de “comunicação aumenmtativa/alternativa e dar exemplos (sistemas de 

comunicação- bliss, rebus, SPC, documentos escritos em leitura fácil). A utilização de 

equipamentos de baixa ou alta tecnologia como facilitador da comunicação; 

 Como usar a escuta ativa de modo eficaz, percebendo a importância dos turnos comunicativos( 

cada pessoa precisa de um tempo diferente para comunicar, tem a sua própria “velocidade”) 

 Aspetos de comunicação verbal e não verbal que podem divergir entre culturas. 

Nota orientadora: Lembrar os símbolos utilizados para ajudar as pessoas a orientar-se nos edifícios, 

tablets que ajudam as pessoas a exprimir necessidades ou planear/lembrar coisas, referenciais de 

comunicação( ex: sentir uma toalha pode significar que é hora do banho). 
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 6.5. Saber como usar o toque para promover a comunicação. 

Dar exemplos de como usar o toque para promover a comunicação positiva 

 

6.6. Compreender quando o uso do toque não é adequado. 

Dar exemplos de: 

 Os tipos de toque que nunca é adequado usar com o(s) individuo(s) apoiado(s); 

 Situações em que não seria adequado usar o toque o(s) individuo(s) apoiado(s). 

 

6.7. Saber registar informação de forma: compreensível, relevante, clara e concisa, objectiva e 

verificável. Orientação: a informação escrita deve ser legível; a informação gravada deve ser audível. 

Explicar os princípios de um registo adequado, designadamente: 

 

 A diferença entre factos e opiniões, dando exemplos 

 Porque é importante garantir que todos os registos sejam 

  Factuais 

 Relevante para o fim a que se destinam 

 Claros, concisos e fáceis de compreender 

 Assinados e com datados. 

 

6.8. Compreender a importância dos registos e o papel do trabalhador nos mesmos. 

Explicar como os registos ajudam a apoiar o(s) utilizador(es) do serviço, designadamente: 

 A importância dos registos na prestação de cuidados; 

 Razão pela qual os trabalhadores devem usar e contribuir para os registos e relatórios, 

assegurando assim um adequado apoio aos utentes  

 

7. RECONHECER E ACTUAR PERANTE ABUSO E NEGLIGÊNCIA   

7.1. Conhecer o significado dos termos: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abuso financeiro, 

abuso institucional, negligência e auto-negligência 

Saber o que significam os seguintes termos: 

 Abuso físico; 

 Abuso sexual 

 Abuso físico/psicológico; 

 Abuso financeiro; 

 Abuso institucional; 

 Negligência em relação a si mesma. 
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Nota orientadora: Na explicação destes termos é importante incluir as questões relacionadas com risco 

de abuso que poderão ocorrer na internet. 

 

7.2. Reconhecer sinais e sintomas associados aos vários tipos de abuso/negligência 

Identificar sinais e sintomas associados com os tipos de abuso descrito no em7.1 

 

7.3. Compreender a necessidade de informar sobre quaisquer suspeitas de abuso ou negligência 

relativamente ao(s) indivíduo(s) apoiado(s) 

Explicar a importância de informar sobre quaisquer suspeitas de abuso ou negligência relativamente 

ao(s) individuo(s) apoiado(s). 

 

7.4. Saber quando e a quem se deve informar sobre suspeitas de abuso / negligência 

Explicar em que altura e a quem se deve informar sobre suspeitas de abuso ou negligência 

 

7.5. Saber como actuar perante uma denúncia de abuso feita pelo(s) indivíduo(s) apoiado(s) 

Identificar o seguinte: 

 Aspectos essenciais daquilo que o trabalhador deve fazer ou dizer quando um utente denuncia 

uma situação de abuso 

 Aspectos essenciais daquilo que o trabalhador não deve fazer ou dizer quando um utente 

denuncia uma situação de abuso 

 

7.6. Compreender que a sua principal responsabilidade é a segurança e bem-estar do(s) indivíduo(s) 

apoiado(s) 

Explicar por que o bem-estar do (s) indivíduo(s) apoiado(s) deve ser prioritário em relação a tudo o resto 

 

7.7. Saber como e quando se deve informar sobre a falta de recursos ou dificuldades operacionais que 

possam afectar a prestação de cuidados em segurança. Exemplo: atuação inadequada do pessoal 

 

Explicar quando e a quem o trabalhador deve informar sobre qualquer falta de recursos ou dificuldades 

operacionais que ocorram no local de trabalho 

 

7.8. Entender o dever de denunciar práticas de colegas, que possam pôr em causa a segurança. 

Exemplo: não seguir os procedimentos definidos ou o plano de cuidados 

Explicar por que razão é necessário informar sobre práticas de colegas que o trabalhador considere 
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inseguras. 

 

7.9. Saber o que fazer se seguiu as práticas e procedimentos da sua organização denunciando 

suspeitas de abusos, negligências, dificuldades operacionais ou más práticas, 

e não foram tomadas quaisquer medidas 

 

Explicar que o trabalhador deve fazer se denunciou correctamente práticas inseguras e não foram 

tomadas quaisquer medidas 

 

8. DESENVOLVIMENTO COMO TRABALHADOR 

8.1. Compreender a necessidade de ganhar competências e conhecimento para apoiar e desenvolver 

o seu trabalho 

 

Explicar a necessidade de evoluir como trabalhador, designadamente: 

 Por que razão é importante adquirir conhecimentos e competências para apoiar e desenvolver 

o seu trabalho; 

 Como trabalhar com o seu coordenador para definir e seguir um plano de desenvolvimento 

pessoal. 

8.2. Saber como usar com eficácia a supervisão interna e/ou externa  

Explicar os objetivos de uma supervisão interna e externa. 

Descrever formas de o trabalhador tornar a supervisão interna e/ou externa o mais eficaz possível 

 

8.3. Conhecer os sintomas de stress 

Explicar o significado de stress, incluindo os seus efeitos positivos e negativos. 

Descrever os sintomas do stress negativo 

 Conhecer os efeitos positivos e negativos do stress; 

 Descrever os sintomas do stress negativo. 

 

8.4. Identificar formas de evitar ou lidar com o stress negativo 

 Descrever como o stress negativo pode surgir em situações de trabalho; 

 Descrever formas de evitar o stress negativo no local de trabalho; 

 Descrever formas de reduzir o stress negativo no local de trabalho. 
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DOCUMENTO DE APOIO 17  

 

POTENCIAIS BARREIRAS AO PROCESSO DE MENTORIA 

 

 O Mentor e o Mentorado podem ter outras questões profissionais que os afastem deste 

trabalho; 

 O Mentorado pode ter assuntos pessoais interferiram com o seu trabalho; 

 Outros elementos da equipa podem causar problemas considerando situações de favoritismo 

ou afirmar que o Mentorado não está a completar as suas tarefas por estar envolvido neste 

projeto; 

 Dificuldade em arranjar os mesmos padrões de trabalho, de forma que o Mentor e Mentorado 

partilhem horários de trabalho semelhantes; 

 Falta de apoio do superior condicionando o tempo disponível para o projeto; 

 O Mentorado pode ter dificuldade em dedicar-se à BESCLO por ter que completar outras 

tarefas atribuídas; 

 O Mentorado pode ter muita experiência de trabalho e evidenciar alguma resistência em 

envolver-se numa nova situação de aprendizagem; 

 O Mentorado pode não concordar com a abordagem centrada nos Direitos Humanos e pode 

estar “preso” no modelo médico da deficiência; 

 O Mentorado pode ter outras dificuldades que o estejam a impedir de aprender – como 

dislexia ou algum outro tipo de dificuldade de leitura e escrita; 

 Podem surgir problemas de saúde que causem o abandono da mentoria pelo Mentor ou pelo 

Mentorado. 
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DOCUMENTO DE APOIO 18 

 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA AS BARREIRAS AO PROCESSO DE MENTORIA 

 

 Problemas com diretores, outros membros de equipa, horários de trabalho, entre outros, 

devem ser resolvidos através de uma comunicação eficaz. É importante que tanto o mentor 

como o formando sejam honestos em relação ao trabalho que está a ser desenvolvido, explicar 

as razões de qualquer dificuldade que possa existir, assegurando a restante equipa que esta 

dificuldade não terá impacto no trabalho dos demais. Explicar os benefícios do seu trabalho e o 

potencial impacto positivo nos indivíduos apoiados, outros elementos da equipa e organização 

em geral. 

 Em relação à gestão de tempo, é importante que tanto o mentor como o formando 

seleccionem algum tempo e compromisso a este trabalho. É mais fácil dividir o trabalho em 

partes menores de tempo de forma a monitorizar a evolução passo a passo. A negociação com 

diretores e outros membros da equipa pode ajudar a estabelecer prioridades em qualquer 

tempo alocado às várias tarefas que compõem este trabalho. 

 Qualquer dificuldade em relação à vida pessoal e outras circunstâncias deve ser mantida em 

separado do trabalho e devem ser disponibilizadas outras formas de suporte ao formando. Este 

suporte não faz, contudo, parte das tarefas do mentor. 

 Se o formando tiver alguma dificuldade, como por exemplo dislexia, a mesma deve ser 

conversada e procurada uma boa alternativa de suporte. 

 As dificuldades oriundas num Mentorado que não quer aprender, mudar ou aceitar novas 

formas de abordar o seu trabalho, é a maior dificuldade que se pode encontrar neste tipo de 

processo. O mentor pode necessitar de mais tempo, de formar o mentorado de uma forma 

mais lenta, consistente e sistemática. Uma abordagem centrada na pessoa garante mais 

sucesso de aprendizagem numa situação como a mencionada é por exemplo, a de fazer com 

que o Mentorado se coloque no lugar de quem está a ser apoiado e pensar como se sentiria ou 

o que gostava que fosse um apoio se estivesse nessa situação. Se o Mentorado se mantiver 

pouco recetivo, explicar a mudança na lei pode ajuda-los a repensar a sua abordagem, 

concordem ou não com ela. Se todas estas sugestões se revelarem ineficazes, poderá ser 

traçado um plano de acção distinto com a colaboração de hierarquias superiores. 
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DOCUMENTO DE APOIO 19  

 

CONSIDERAR COMO É QUE OS OUTROS PODEM SER AFETADOS PELO PROCESSO DE MENTORIA 

Cenário 1 - Carlos 

João – Mentor    Carlos- Cliente/utilizador do serviço serviço  

Joana – Mentorada    José- Cliente/ utilizador do serviço 

O João está a trabalhar no seu papel de mentor à Joana. A Joana é uma trabalhadora nova e 

não tem trabalhado no sector de prestação de cuidados há muito tempo, tendo trabalhado num 

escritório movimentado com prazos muito apertados a cumprir e tendo uma chefia bastante autoritária.  

 O João passou algum tempo a analisar a área 1 da BESCLO com a Joana com o objetivo de a 

ajudar a compreender os Valores da Prestação de Cuidados.  

Neste turno em particular, o João e a Joana estão a trabalhar juntos. A Joana trabalha com o Carlos, que 

tem necessidades acentuadas decorrentes de múltiplas dificuldades profundas. O Carlos tem limitações 

no discurso mas compreende uma parte do que lhe é dito. O João repara que a Joana começou a 

deslocar o José na cadeira de rodas desde o hall, onde via um programa de televisão, para a sala de 

jantar sem ter falado com este acerca deste deslocação. 

 O João vê esta situação como uma ideal em que pode mostrar à Joana uma abordagem mais 

adequada. O João vê outro indivíduo a ver televisão e que também utiliza uma cadeira de rodas e tem 

limitações de comunicação. O João aproxima-se com o José, ajoelha-se de forma a ficar ao nível do seu 

olhar, olha-o nos olhos e numa voz calma e tranquila, num tom suficientemente alto para a Joana ouvir, 

diz “Com licença José, o almoço está pronto e temos que parar de ver televisão aqui na sala, pode ser?”. 

O João aguarda uma resposta do José, que responde com um olhar confusa e anui, levando-o até à sala 

de refeições. O João continuou a ajudar o José e outros indivíduos com o seu almoço, juntamente com 

outros membros da equipa. Ao mesmo tempo, ia perguntando à Joana se ia notando alguma diferença 

decorrente da forma como ele tinha abordado a situação com o José.  

O João perguntou se a Joana achava que houvesse algo que pudesse ter feito de outra forma e fez 

sugestões positivas em relação a futuras interacções. A Joana aceitou as sugestões, ouviu-as com 

atenção e sentiu-se bem dado que viu a mudança positiva decorrente dessa abordagem. O João ficou 

satisfeito com o seu papel de mentor. 

- Acha que o João fez um bom trabalho enquanto mentor? 

- Faria algo de diferente? Porquê? 
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DOCUMENTO DE APOIO 20  

 

CONSIDERAR DE QUE FORMA É QUE OUTROS PODEM SER AFETADOS PELO PROCESSO DE MENTORIA 

 

Cenário 2 Maria 

Maria- Mentor                                                 David-Cliente/ utilizador do serviço  

Pedro-Mentorado                                           Susana-Cliente/utilizador  do serviço 

 

 A Maria é a mentora do Pedro e estão a trabalhar num andar superior com outros elementos 

da equipa ajudando vários indivíduos a levantarem-se e irem tomar o seu pequeno-almoço.  

 O Pedro está a apoiar o David que tem algumas dificuldades de equilíbrio quando toma banho e 

se veste. Está escrito no plano de cuidado do David que ele pode tomar banho sozinho com alguém por 

perto que o vigie e possa atuar numa situação de desequilíbrio. O Pedro está de pé na casa de banho 

enquanto o David toma banho, rotina que adora,  

dedicando-se a lavar o seu cabelo. 

 A Maria apoia a Susana na casa de banho ao lado. A Maria fala baixinho com a Susana, sai e 

aguarda do lado de fora junto à porta ligeiramente aberta do WC. A Maria chama o Pedro para ir ter 

com ela que, hesita dado o apoio que tem que dar ao David, mas sente que deve ir ter com a sua 

mentora e dirige-se a ela. 

 A Maria demora cerca de 5 minutos a explicar a Pedro que tem acompanhado a Susana na casa 

de banho e que tem o cuidado de garantir que ela tem direito à sua privacidade quando usa a casa de 

banho. A Maria acha que este é um óptimo exemplo de tratar os indivíduos com dignidade e respeito. O 

Pedro agradece à Maria por lhe mostrar como pode apoiar o David durante a rotina do banho. 

 

- Acha que esta foi uma boa oportunidade de formação para a Maria? 

- Se estivesse no lugar da Maria, faria algo diferente? Porquê? 
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DOCUMENTO DE APOIO 22  

UTILIZAR UMA VARIEDADE DE MÉTODOS DE FORMAÇÃO 

Que tipo de aprendiz é? 

 

1. Se achasse que determinada palavra era difícil de soletrar: 

a) Escrevia-a para ver se parecia estar correta? 

b) Soletrá-la-ia em voz alta para ouvir se soa corretamente? 

c) Escreveria as letras no ar com o lápis? 

2. Se se aproximasse um exame ou teste importante, como se prepararia: 

a) Ler o livro ou notas e rever figuras e gráficos? 

b) Esclareceria com alguém as perguntas que não sabe responder? 

c) Escreveria alguns cartões de estudo para os consultar? 

 

3. Se tivesse algo novo para aprender, como um programa de computador ou um jogo, como o faria? 

a) Perguntar a alguém que soubesse fazer para lhe demonstrar como o faz?  

b) Lia o livro de instruções? 

c) Começaria a utilizar o programa e verificava se conseguiria prosseguir por si? 

 

4. Está sozinho no centro comercial local numa fila para pagar. O que faz enquanto espera? 

a) Olha para outras roupas na loja? 

b) Fala com a pessoa mais próxima? 

c) Mexe-se de forma irrequieta? 

5. Se alguém dissesse a palavra “cão”, o que faria primeiro?  

a) Veria uma figura de um cão na sua cabeça 

b) Diria a palavra cão para si mesmo 

c) Pensaria em estar com um cão  

 

6. Se estivesse a dar instruções a alguém para chegar a sua casa, de que forma o faria? 

a) Descreveria os edifícios, monumentos e redondezas por que teria que passar b) Diria o nome das 

ruas a percorrer 

c) Pedia que o seguissem, já que seria mais fácil mostrar dessa forma 
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7. Se fosse a uma festa, o que seria mais provável que se lembrasse no dia seguinte? 

a) As caras das pessoas que tinham estado lá? 

b) A música que tocava? 

c) As danças que fizeram e comida que comeu? 

 

8. Quando está num local novo, como se localizaria? 

a) Utilizando um mapa da área? 

b) Perguntando direções a alguém? 

c) Começaria a andar à volta até encontrar o que procurava? 

 

9. Se pudesse escolher uma destas aulas, qual escolheria? 

a) Arte 

b) Música 

c) Ginásio ou aula de fitness 

 

10. Que tipo de livro/revista prefere ler por prazer? 

a) Um livro/revista com muitas fotografias e imagens? 

b) Um livro/revista que tem mais texto? 

c) Um livro/revista com puzzles como caça palavras ou palavras cruzadas? 

 

 

11. Se tivesse que escolher um workshop para frequentar numa conferência e houvesse 3 semelhantes 

mas anunciados de forma diferente, qual preferiria? 

a) Um workshop em que pessoas diferentes poderiam interagir numa série de atividades e 

exercícios? 

b) Uma apresentação com slides de powerpoint? 

c) Um discurso feito por um especialista na área? 

 

Some a sua pontuação e veja quantos A, B ou C obteve. 
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DOCUMENTO DE APOIO 24   

QUE TIPO DE ALUNO É? 

Mais A’s = Aprendiz Visual 

Se teve uma pontuação maioritariamente A indica que é um aprendiz visual. Tem uma 

preferência para aprender e ler imagens e figuras. Lembra-se mais das coisas por imagens e aprende 

mais do ponto visual. Muitas vezes, fecha os olhos para se lembrar e visualizar.  

Gostam de ver o que estão a aprender primeiro. Será mais fácil lembrarem-se de algo que 

possa ser recordado enquanto imagem. Gostam de: 

 Aprender a partir de apontamentos que fazem com ideias chave; 

 Podem utilizar figuras, diagramas, gráficos e tabelas para apoiar o que estão a dizer; 

 Gostam de usar cor e imagem no seu trabalho; 

 Gostam de se sentar à frente da turma e ver o que se passa; 

 Gostam de fazer as coisas de uma forma arrumada e aprumada, utilizando códigos de 

cores, por exemplo. 

Mais B’s = Aprendiz Auditivo 

Se teve esta pontuação, aprende mais pelo que ouve e não tanto pelo que vê ou lê. 

Se alguém lhe disser como fazer algo, serão capazes de se lembrar das instruções pelo som das mesmas. 

Falam muitas vezes para si mesmos e, por vezes, parecem que não estão a prestar atenção, mas estão a 

ouvir tudo o que se passa à sua volta. Beneficiam de: 

 Sentar-se onde acham que vão ouvir melhor o que está a ser dito; 

 Ter informações lidas em vez de entregues em papel; 

 Ler instruções em vez de lhe serem lidas; 

 Encorajá-los a ler alto, se possível; 

 Permitir que oiçam música, já que podem evocar informação pela música que estavam a ouvir 

no momento em que a receberam. 

Mais C’s = Aprendiz quinestésico 

Os aprendizes quinestésicos podem ser chamados de aprendizes tácteis, visto que ambos são 

semelhantes. Contudo, os aprendizes tácteis precisam de tocar nos objectos, enquanto os quinestésicos 

gostam de se movimentar. Aprendem melhor ao fazer as tarefas em vez de lerem sobre elas ou de 

seguirem instruções que outros lhes dizem. Gostam de mexer, tocar, construir e desenhar enquanto 

ouvem. Podem ter dificuldade em estar sentados por períodos prolongados. Gostam de exercício físico, 

jogos e desportos. Podem beneficiar de: 

 Ter atividades que impliquem movimento e tocar em objectos; 

 Ter workshops ou cenários que permitam alguma experimentação; 

 Gostam de mexer, construir e montar…ou de ter um lápis na mão que abana 

enquanto aprendem. 

Nota: pode ter preferências por determinado tipo de aprendizagem, mas o melhor é misturar 

os vários de forma a ter várias vias possíveis de aprendizagem. 
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DOCUMENTO DE APOIO 26 

UTILIZAR DIVERSAS COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

O que é a comunicação? 

A Comunicação é o que fazemos durante a maior parte do tempo, senão mesmo durante todo 

o tempo.  

O Dicionário de Oxford descreve a comunicação como: 

 “A partilha ou troca de informação através da fala, escrita ou outro tipo de meio.” 

 Desta forma, comunicar não é apenas a passagem de informação de uma pessoa para a outra, 

mas também garantir que o receptor compreende o que está a ser comunicado, que está a ouvir 

atentamente o que lhe é dito. Um bom comunicador também é um bom ouvinte. Através da escuta, 

podemos aceder aos interesses da outra pessoa, empatizar com o que diz, concordando ou não com o 

mesmo.  

 Pense numa ocasião em que estava a conversar com alguém, contando as suas novidades e que 

essa pessoa estava a olhar em volta pela sala, sem estabelecer um contacto visual consigo, fazer 

perguntas ou dar qualquer tipo de feedback. Poderá ter concluído, de uma forma rápida, que não estava 

a ouvir o que você dizia. 

 Um mentor deve possuir competências excelentes de comunicação, não apenas em termos de 

estabelecer e manter uma conversa, mas também no que diz respeito a escutar os outros. 

Questões reflexivas: 

Esta competência é muito útil para o mentor visto que as perguntas que coloca vão encorajar o 

mentorado a discutir e analisar a sua prática. Esta competência permite: 

 Promover o pensamento crítico do mentorado; 

 Encorajar o mentorado a explicar as suas ideias e a dar-lhes um sentido coerente; 

 

As questões reflexivas são: 

 Questões abertas baseadas na experiência imediata do mentorado; 

 São questões que exigem maior informação e reflexão sobre a mesma; 

 São questões que promovem a auto-análise do conhecimento do mentorado. 

 

Exemplos: 

“Diz-me como farias….” 

“Contas-me mais sobre…?” 

“Da última vez que me falaste sobre esta questão…algo mudou?” 

“O que aprendeste de…” 

 

Questões reflexivas têm como objetivo a produção de novas reflexões e respostas pessoais que, por 

sua vez, devem transmitir ao mentor o nível de compreensão do mentorado sobre determinado 

assunto. 
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DOCUMENTO DE APOIO 27  

DAR FEEDBACK CONSTRUTIVO AO MENTORADO 

 

 O feedback construtivo é essencial no papel de Mentor. Um mentorado não tenderá a 

progredir na sua aprendizagem se só receber feedback negativo. O feedback negativo tem efeitos pouco 

benéficos, sobretudo se ocorrer de forma repetida. A confiança do indivíduo pode ficar reduzida, criar-

se algum tipo de ressentimento e o indivíduo pode “fechar-se “ e não estar tão receptivo à 

aprendizagem. Contudo, o feedback deve ser honesto, caso contrário não se traduzirá em qualquer tipo 

de benefício. 

 Como será,então, possível melhorar o desempenho do mentorado? 

 O feedback construtivo é uma forma de dar um feedback honesto sem produzir danos na 

confiança e motivação da pessoa. É composto por informação específica, detalhada e baseada em 

observações e tem duas formas, o elogio e a crítica. Ambos são julgamentos acerca do desempenho do 

indivíduo, focando no que foi feito, como o fizeram, a sua atitude quando o fizeram, a abordagem 

escolhida, o seu esforço e resultados alcançados. É importante relembrar que o feedback construtivo 

deve sempre conter elogios e crítica, focando o que o indivíduo fez bem e áreas que deve melhorar. 

Alguns autores defendem que este tipo de feedback deve começar com um elogio, seguido de uma 

crítica e terminando novamente num elogio, ajudando o indivíduo a focar-se no que fez de forma 

correta. Se este tipo de feedback for dado de uma forma assertiva e com consideração, mesmo o 

feedback negativo será bem recebido pelo mentorado.  

 

Ao dar feedback construtivo é importante incluir possíveis soluções e alternativas para resolver 

eventuais dificuldades, que permitem empoderar o mentorado e melhorar a sua prática. 
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BOOST significa: 

 

Equilibrado: O enfoque durante a sessão de feedback deve ser equilibrado e deve abranger as áreas de 

desenvolvimento do mentorado, bem como os seus fortes. Quando abordar aspetos a melhorar, é 

muito importante focar aspetos construtivos e positivos. 

 

Observado: Deve sempre basear o seu feedback naquilo que observou, em vez de se basear no que 

pensa ou sente sobre o assunto. 

 

Objetivo: Ao dar feedback, não se baseie na personalidade do mentorado, mas sim nas ações e 

resultados. Procure ser descritivo. 

 

Específico: Assegure-se que fundamenta as suas observações ou comentários com exemplos específicos 

daquilo que fala- ser vago não ajuda. 

Por exemplo, quando der feedback sobre uma tarefa bem feita, explique exatamente o que ele/a fez 

bem. 

 

A tempo: tente sempre dar o seu feedback tão cedo quanto possível, após a atividade. 

Fazer isto garante que observou o comportamento de forma mais verdadeira possível, o que tornará o 

seu comentário mais consistente também. 
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DOCUMENTO DE APOIO 28 

COMPREENDER COMO USAR O MAT 

 

Utilize o Instrumento de Avaliação MAT   

Exemplo A 

Mentor- Você 

Mentorado- José  

Pedro – Cliente/utilizador do serviço 

 

O seu Mentorado está a trabalhar há cerca de 3 meses e terminou o curso ECC, o seu exame será na 

próxima semana.  

Você gostou de o mentorar: 

• Realizou várias reuniões de mentoria onde abordou algumas áreas da BESCLO em detalhe; 
 Elaborou e aplicou planos de ação  

• Sente que o mentorado tem uma boa compreensão das áreas BESCLO. 

Na reunião de passagem de turno o seu mentorado, começa a falar sobre uma situação que ocorreu 

durante a noite anterior: 

 

“Na última noite o José e o Pedro manifestaram vontade de ir a um bar da zona para beber uma cerveja 

e jogar snooker. Eu disse-lhes que não podiam ir, pois não havia nenhuma pessoa de apoio disponível 

para os acompanhar. Eles ficaram furiosos comigo, mas eu disse-lhes que a culpa não era minha.” 

 

Informações adicionais que você, como Mentor, precisa saber: 

Esta é uma residência para 5 pessoas.  

O José e o Pedro têm algumas dificuldades intelectuais no entanto, costumam ir juntos e sem apoio para 

a cidade, fazem compras básicas, vão ao cinema, ao bowling. .. 

Eles necessitam de apoio na gestão do seu dinheiro (conseguem gerir pequenas quantias de dinheiro, 

mas precisam sempre de apoio para as suas contas), na higiene diária, para manter a casa limpa e 

cozinhar. Eles necessitam também de ajuda na tomada de decisão.  

As outras 3 pessoas têm necessidades adicionais ao nível da mobilidade, comunicação e cuidados 

pessoais. 

Então, como Mentor, faz a seguinte pergunta: 

 

"-Porque não os deixaste ir?" 

O mentorado responde: "-Porque não seria seguro!" 
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Mentor: "-Mas eles vão para a cidade sozinhos durante o dia, até andam de transportes sozinhos!" 

Mentorado: "-Sim, mas neste caso queriam ir a um bar. Eles não podem ir a um bar, certo? 

 

 Qual a área BESCLO que se enquadra este caso?  

 

 Com base nesta informação, qual a pontuação de avaliação é que atribui a esta área da 
BESCLO? 

 Porquê? 
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DOCUMENTO DE APOIO 29  

  

AVALIAR O PROGRESSO DO MENTORADO 

 

Utilize o instrumento de avaliação MAT    

 

Exemplo B 

 

Você está a trabalhar com um membro da equipa que em tempos trabalhou no setor da prestação de 

cuidados, mas que abdicou do trabalho para constituir a sua família.  

Agora, com os seus filhos já na escola, regressou ao trabalho.  

Já no final da mentoria, está a verificar se ela tem alguma dúvida relativamente às áreas da BESCLO.  

O mentorado, nesta fase, já concluiu a formação do ECC e está a ser avaliado sobre o seu conhecimento 

sobre as áreas da sua BESCLO. 

 

Você teve conhecimento, através de um membro da equipa, de um incidente que ocorreu na semana 

anterior, durante o turno do mentorado. 

 

Desta forma, questiona o mentorado sobre o seguinte: 

"O que faria se um cliente chegasse ao pé de si e dissesse que um dos seus cuidadores tinha gritado 

com ele e que o ameaçaram que lhe batiam se ele voltasse a dizer alguma asneira?" 

 

Resposta do Mentorado: 

"Bem, algumas dos os nossos clientes estão constantemente a usar “palavrões”, mesmo quando nós 

os repreendemos. É claro que não é agradável ouvir essas palavras, mas não vejo mais nada que a 

equipa possa fazer.  

Estou certa que, se eu disser para eles não usarem mais “palavrões”eles irão acatar o pedido. De 

certeza que a colega não queria bater em ninguém, foi apenas uma maneira de cessar a má 

linguagem que estavam a utilizar.” 

 

 Qual a área BESCLO que está relacionada com este exemplo?  

 Com base nesta informação qual a pontuação que atribui a esta área da BESCLO?  

 Porquê?  
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DOCUMENTO DE APOIO 30  

COMPREENDER COMO USAR A MAT 

 

O QUE É A FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE MENTORES? 

 

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

Avaliação de Mentores para a Prestação de Cuidados na Área Social (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). 

E é composto por duas avaliações entre dois trabalhadores e um mentor. Ao longo do processo, 

pelo menos um dos trabalhadores é mentorado e os resultados são registados em dois momentos: 

 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 os trabalhadores selecionados para serem mentorados durante 

as 12 semanas, fazendo depois uma avaliação final a todos os participantes na formação ECC. 

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

compreensão dos Direitos Humanos na Prestação de Cuidados na Área Social e uma melhor avaliação no 

exame ECC. 

Diretores gerais ou de equipas específicas que queiram avaliar o nível de competências dos 

trabalhadores pelos quais são responsáveis, também poderão utilizar o MAT como recurso. 
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DOCUMENTO DE APOIO 31   

COMPREENDER COMO UTILIZAR A MAT 

 

CONTEÚDOS DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE MENTORIA 

 

Este instrumento abrange as 8 áreas da BESCLO e é composta por 5 folhas/separadores Excel para cada 

uma das 8 áreas incluídas. 

 

 1. Folha de perguntas e respostas da BESCLO  

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 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 aplicação dos valores, em cada área da BESCLO. A classificação dos Mentorados será 

registada no Gráfico de Progressão.  

  

4. Gráfico Automático de Classificação  

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

administrador do projeto, para revisão e compilação, portanto é importante manter um registo das 

classificações.  
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DOCUMENTO DE APOIO 32  

 

AS OITO ÁREAS DO 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 escala de zero que indica que o mentorado ainda 

não adquiriu os conhecimentos envolvidos naquela área de aprendizagem. Os exemplos fornecidos 

permitem aceder à consistência do conhecimento adquirido, o que constituirá sempre uma análise 

subjectiva, já que haverá formadores mais “generosos” que outros no que diz respeito aos momentos 

de avaliação. Com este sistema, pretendemos situar a consistência já referida num intervalo de análise. 

O facto de as respostas serem curtas, pode fazer com que a diferenciação de cada uma seja mais difícil. 

Todos estes fatores deverão ser tidos em conta no momento 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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DOCUMENTO DE APOIO 33  

 

Compreender como utilizar a MAT 

 

 

0/zero- 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 

 

1, 2 e 3-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 

 

4, 5 e 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 

 

7, 8 e 9- Excelente 

 

 Demonstra conhecimento e compreensão detalhados sobre o assunto 

 Dá uma série de exemplos apropriados ao 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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DOCUMENTO DE APOIO 34 

DAR FEEDBACK SOBRE A EVOLUÇÃO DO MENTORADO 

 

Atividade 18 

Cenário 1 

 

O seu mentorado há muito tempo que não trabalha na área de prestação de cuidados e só 

recentemente iniciou a formação ECC. 

 

Já completou a formação na BESCLO 1- Valores da Prestação de Cuidados. 

Quando respondeu à MAT pela primeira vez teve zero nesta área da BESCLO. 

 

Após as sessões de mentoria e das conversas, você sente que o Mentorado está avido para pôr em 

prática os valores abordados. Contudo quando você está a trabalhar no mesmo turno que o seu 

mentorado observa a sua interação com um cliente. 

 Vê o mentorado apoiar o cliente na preparação para o seu dia (levantar-se, vestir-se,…) 

 

Você sabe que este cliente valoriza muito a sua aparência e está sempre impecável. 

O Mentorado ao apoiar este cliente a vestir-se não atribui importância à escolha da roupa dizendo: 

” -Bem, como hoje não vai sair o que veste não é muito importante, pois não?” 

Esta situação causa alguma confusão ao cliente que também pede a ajuda ao Mentorado para arranjar o 

seu cabelo. No entanto este apenas penteia o seu cabelo dizendo “ -isto está bom!” 

 

 

 Qual o feedback que você irá dar ao seu mentorado e como vai avaliar o seu progresso na 
BESCLO1? 
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DOCUMENTO DE APOIO 35  

 

DAR FEEDBACK AO MENTORADO ACERCA DO SEU PROGRESSO NA BESCLO 

 

Atividade 18, cenário 2 

 

A sua Mentorada tem progredido bem até agora e está a conseguir interligar as áreas da BESCLO muito 

rapidamente apesar de ter pouca experiência no setor da prestação de cuidados. O seu instinto diz-lhe 

que ela poderá estar a fazer as coisas de forma apressada, pois está a realizar as tarefas mais 

rapidamente que os outros colegas. 

 

Neste momento a sua mentorada completou a BESCLO V “Segurança no trabalho”. Ao mesmo tempo 

também está a fazer outras formações que o empregador considera importante para o desempenho da 

sua função. 

 

Há apenas dois cursos que ela ainda não fez; "Primeiros Socorros no local de Trabalho" e 

"Transferências e Posicionamento '. O Mentor disse-lhe que até tenha completado estes dois cursos não 

deve usar qualquer equipamento elétrico ou prestar primeiros socorros. 

 

Você agendou uma sessão de mentoria para refletirem sobre os seus progressos. Quando lhe pergunta 

sobre os cursos promovidos pelo empregador a Mentorada responde que ainda está à espera de os 

fazer; mas rapidamente comenta: 

” -Eu sei que ainda não fiz a formação sobre Mobilização e Posicionamento mas o Tomás mostrou-me 

como utilizar o elevador e já estou apta.” 

 

De seguida a mentorada dá uma gargalhada e diz: “ -…mas hoje de manhã eu quase perdi a Frederica, 

ela ia caindo do elevador, mas correu tudo bem… acho que assustei a Frederica!” 

A Mentorada, claramente, não tem qualquer questão/problema com este comentário. 

 

 Qual o feedback que você irá dar ao seu mentorado e como vai avaliar o seu progresso na 
BESCLO5? 
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DOCUMENTO DE APOIO 36  

DAR FEEDBACK AO MENTORADO EM RELAÇÃO À BESCLO 

 

Atividade 18, cenário 3  

 

O seu mentorado esteve a trabalhar nas primeiras 3 áreas do BESCLO. Está prestes a começar a área 4, 

relativa ao Papel do Cuidador na Prestação de Cuidados. 

Você decide aplicar um questionário para avaliar o conhecimento dos conteúdos já dados. 

Pede ao mentorado para explicar quais são os Valores Prestação de Cuidados  e ele responde 

muito bem e listando de forma clara o que cada um deles significa. Prossegue com perguntas da BESCLO 

2, relativa à Promoção da Qualidade de Vida dos Indivíduos Apoiados. 

Quando pergunta ao mentorado o que significa correr riscos, este responde: 

 “As pessoas que apoiamos devem ser mantidas em segurança em todos os momentos e é 

nosso dever garantir que não se magoam”. Volta a perguntar “E em relação aos direitos dos 

indivíduos?”, e o mentorado responde que “os indivíduos não devem ser autorizados a correr riscos 

porque se podem magoar, tal e qual acontece com as crianças, dado que não compreendem o perigo e 

é preciso protegê-los.”  

 

Que feedback daria ao mentorado sobre a situação aqui descrita e em relação e ao seu 

progresso na área 3 da BESCLO? 
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DOCUMENTO DE APOIO 37 

 

REGISTO DAS SESSÕES DE MENTORIA 

 

Ficha de registo das Sessões de Mentoria de acordo com o EMISC (European Mentoring in Social Care) 

 

 

O mentor deve registar cada sessão. 

Em cada sessão o mentorado deve inscrever os seus pensamentos e observações no espaço reservado 

próprio. 

Deve ser preenchida uma ficha por sessão. 

Estes registos irão ser utilizados pela equipa do EMISC, incluindo os parceiros europeus, na avaliação do 

Projeto. Também serão disponibilizados aos Diretores do Mentor e do Mentorado, numa perspectiva de 

melhoria continua na área do desenvolvimento pessoal. 

Nota importante: qualquer referência a algum cliente neste documento deverá ser anónima (ex:Sr.A ou 

Sr.B) para que não exista uma possível identificação. Proteger a confidencialidade das pessoas com 

quem trabalhamos e apoiamos (e suas famílias e amigos) é uma parte essencial neste Projeto. 
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8 BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes. Em 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’S8 TIDAS EM 

CONSIDERAÇÃO NESTA SESSÃO 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS DO MENTOR 

SOBRE A PRÁTICA DO MENTORADO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHOS E ORIENTAÇÕES 

DADOS PELO MENTOR 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE APOIO 38 
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COMENTÁRIOS DO MENTORADO 

SOBRE A SESSÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACÇÕES ACORDADAS NA SESSÃO: MENTOR: 

 

 

 

 

MENTORADO: 

 

 

 

 

ASSINATURAS: 

MENTOR: 

 

DATA: 

 

MENTORADO: 

 

DATA: 
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DOCUMENTO DE APOIO 39 

 

REGISTAR SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

As sessões devem ser SMART: 

 (S) Específicas: dirigir-se a uma área específica de melhoria; 

 (M) Mensuráveis: de modo a ser indicativo de progressão; 

 (A) tangíveis: assegura que a meta definida pode ser alcançada; 

 (R) Realistas: garante que os objetivos definidos podem ser realisticamente alcançados, de 

acordo com os meios disponíveis;  

 (T) Temporizadas: acorda um prazo para a realização dos objetivos. 

 

O feedback deve ser BOOST: 

 

 Equilibrado: o foco durante estas sessões deve ser equilibrado e cobrir várias áreas de vida do 

mentorado, concentrando-se na forma como as competências podem ser desenvolvidas. 

Quando for necessário dar um feedback negativo devem ser sempre incluídos aspetos fortes e 

positivos 

 Observado: versar sobre o comportamento observado; o feedback deve ser sempre baseado 

na observação direta e não naquilo que se pensa ou intuí acerca de uma questão. 

 Objetivo: referir-se às ações e objetivos através de descrições; 

 Especifico: Assegure-se que fundamenta as suas observações ou comentários com exemplos 

específicos daquilo que fala- ser vago não ajuda. 

 Atempado: Tente sempre dar o seu feedback tão cedo quanto possível, após a atividade.  
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DOCUMENTO DE APOIO 40  

 

REGISTAR SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

É essencial que os seus registos sejam: 

 

 Claros e concisos: o relatório deve ser de fácil leitura e objetivo; 

 Precisos: Toda a informação deve ser precisa e detalhada; 

 De fácil leitura: sempre que possível evite letra manuscrita; 

 Compreensível e com uma linguagem simples: garantindo que não utiliza abreviaturas ou 

jargões; 

 São consensuais para todas as partes: tanto o mentor como o mentorado devem 

concordar em relação ao que está escrito no sentido em que detalha de forma fiel os 

assuntos tratados em reunião; 

 Com data e assinado: garante a formalização do processo, do registo e de qualquer plano 

de ação. Também ajuda ao funcionar como registo de apoio a reuniões futuras. 
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DOCUMENTO DE APOIO 41  

REFLETIR SOBRE A SUA PRÁTICA 

 

Ciclo de Reflexão 

 

 

 

 

 

O que aconteceu?

O que estava a pensar ou 
sentir?

O que foi positivo e 
negativo nesta 
experiência?

Que significado deu à 
experiência?

O que poderia ter feito 
mais?

Se acontecesse de novo, 
o que poderia fazer de 

forma diferente?



Documento de Apoio A da  ACTIVIDADE 15 - Registar Orientações  

Guião de Avaliação Opinião Pontuação 

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 

Ainda não alançou 
 

0 

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 

Adequado 
 

1 a 3 

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 

Bom 
 

4 a 6 
  

Demonstra conhecimento e compreensão detalhadas sobre o assunto 
Dá uma série de exemplos apropriados ao context 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 

Excelente 
 

7 a 9 
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Documento de Apoio B da ACTIVIDADE 15 –  um exemplo (para esta folha de cálculo  funcionar tem de a usar no Excel) 

 

Chave

BESCLO 1 10-11-2017

12-03-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tópico Ainda não alcançou

1
4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.1 Auto-

determinação
17

18

19

20

21

22

23

24

25

1.4 

Confidencialidade
26

27

28

1ª avaliação

2ª avaliação

Data 

pontuação 1

Data 

pontuação 2

1.1  Privacidade

Excelente

1.1 Individualidade

1.1  Direitos

1.1  Escolha

Adequado  Bom

1.5 Limites da 

Confidencialidade

1.1 Inclusão

1.1 Participação

1.1  

Independência

1.1  Dignidade

1.1  Respeito

1.1  Parceria

1.2 Igualdade de 

Oportunidades

1.3 Diversidade
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Documento de Apoio C da  ACTIVIDADE 15 –  Lsita de Exemplos de Respostas para a BESCLO 1  

BESCLO 1. Os valores para a 
Prestação de Cuidados na 
Área Social 

T
ó

p
ic

o
 

Nº Questões 
Pontuação 
(0-9) 

Exemplos de respostas 

1.1 Compreender a 
necessidade de promoção dos 
seguintes valores: 
individualidade, direitos, 
escolha, privacidade, 
independência, dignidade, 
respeito e parceria.  

1
.1

 I
n
d
iv

id
u
a
lid

a
d
e
 

1 

Formas de promoção da individualidade 
das pessoas que apoia      
 
 
 garantindo que António possa ir à igreja quando 
quiser. Quando o ajudo a falar nas reuniões dos 
residentes sobre os seus problemas de transporte. 
Quando  ajudo a entender o que está ser dito nas 
reuniões. 

  

Dando suporte à expressão individual  
Relembrando ao indivíduo os seus interesses e 
preocupações específicas      

  2 

Promover a individualidade é importante 
 
 
porque  somos todos pessoas e isso é importante 
para cada um de nós 

  

Desenvolve um sentido de identidade 
Contribui para a construção da auto-estima                                                                      
Previne a ocorrência de abordagens institucionais ou 
com base em preconceitos 
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Documento de Apoio D da ACTIVIDADE 15 - Exemplo de Respostas das Besclo 2 & 3 - parte de um ficheiro Excel  

Nº 

Questão Marks 
allocated  
(0-9) 

Exemplos de respostas 

A 

Se outros tomarem decisões pelo indivíduo de forma frequente, alguns dos efeitos 
esperados no próprio podem ser                 

                                                                                                                                    
Dependência e perda de independência. Às vezes pode até causar raiva, por exemplo, o José 
gosta de fumar, mas dizemos que ele não pode e ele fica zangado connosco 

  

Moldam a identidade do indivíduo. 
Afetam a forma como o individuo deveria ser 
apoiado. 
Podem explicar reacções a certos tipos de 
situação e apoio. 
Devem incluir a referência ao facto de que 
ajudam a compreender melhor a pessoa e o 
seu comportamento. 

B 

Posso habilitar o indivíduo que apoio a fazer escolhas informadas ao                                                              
Apresentar informações e dar opções e consequências de forma que as pessoas possam 
entender 
Por exemplo, mostrando à Rita uma foto de seu extrato de conta de poupança e como isso 
mudaria se ela escolhesse gastar algum dinheiro num feriado 
Por exemplo, usando imagens para mostrar ao Pedro o que está a acontecer com ele e o que 
o serviço lhe pode oferecer 
Encontrar maneiras de ajudar as pessoas a discutir e contribuir para uma decisão 
Por exemplo, ao ajudar o Jorge a participar da sua análise usando o sistema de semáforos 
para mostrar quando ele concorda, discorda ou não entende algo que foi dito 

  

Considerando os sentimentos do indivíduo. 
Priorizando as suas necessidades e utilizando 
o plano de apoio de forma cuidadosa. 
Respeitando a forma como escolhem fazer o 
que lhes é proposto. 
Dando apoio em vez de "fazer em vez de". 
Encarando as diferenças individuais como 
positivas e não como um incómodo.  
Seguir as preferências do indivíduo mesmo 
que seja inconveniente distintas das que o 
trabalhador escolheria. 

C 

Se não é dada a oportunidade ao indivíduo de correr riscos, algumas das 
consequências possíveis podem ser               

         
 O José pode sentir-se aborrecido e frustrado  

  

 
Experiências limitadas 

Ausência de escolha 

Ausência de capacitação 

Baixo valor próprio 

Ausência de satisfação 

Medo do risco 

Frustração 

Aborrecimento 
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 Documento de Apoio E da ACTIVIDADE 15 - Exemplo de Respostas das Besclo 4 & 5 - parte de um ficheiro Excel  

BESCLO 4. 
Compreender o seu 
papel como Prestador 
de Cuidados 

Nº 

Questão 
Marks 
allocated  
(0-9) 

Exemplos de respostas 

4.1. Compreender o 
valor e a importância 
de trabalhar em 
parceria com 
cuidadores 
informais/ pessoas 
de apoio / outras 
pessoas 
significativas. 

1 

 É importante trabalhar em parceria com os 
cuidadores da família porque 

  

Garante o melhor apoio para o indivíduo. 
Demonstra respeito, apoia a partilha de conhecimento e 
informação sobre a história de vida do indivíduo. 
Tem em consideração a importância dos cuidadores da 
família na vida de muitos indivíduos. 
É uma oportunidade de aprender a partir da experiência dos 
cuidadores da família. 

2 

 É importante trabalhar em parceria com 
amigos/defensores e outras pessoas 
significativas porque   

Garante o melhor apoio possível para o indivíduo. 
Apoia a partilha de conhecimento sobre o indivíduo. 
Demonstra respeito e tem em consideração a importância 
dos amigos e de outras pessoas na vida de muitos 
indivíduos. 
Ajuda a proteger os direitos dos indivíduos. 
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BESCLO 5 Segunração no 
Trabalho 

T
ó

p
ic

o
 

Nº 

Questão 
Marks 
allocated  
(0-9) 

Exemplos de respostas 

5.1. Saber armazenar e eliminar 
com segurança substâncias e 
artigos nocivos para a saúde. 
  
  

5
.1

 S
u
b
s
tâ

n
c
ia

s
 P

e
ri
g

o
s
a
s
 

1 

Alguns exemplos de substâncias 
perigosas são 

  

Lixívia e outros produtos de limpeza 
Medicações 
Gasolina 
Anti-congelante 
Óleo 
Tinta 

2 

As formas seguras de armazenar as 
substâncias descritas em cima são  

  Identificar um método seguro de armazenamento 

3 

As formas de disponibilizar as 
sibstâncias descritas de forma segura 
são  

  Identificar um método seguro de eliminação 
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 Documento de Apoio F da ACTIVIDADE 15 - Exemplo de Respostas das Besclo 6, 7 & 8 - parte de um ficheiro Excel  

BESCLO 6. Comunicar 
Positivamente  

T
ó

p
ic

o
 

Nº Questão 
Marks 
allocated  
(0-9) 

Exemplos de respostas 

6.2. Reconhecer as 
principais barreiras de 
comunicação. 

6
.2

 b
a
rr

e
ir
a
s
 

2 

As barreiras à comunicação incluem 
 
 
 Cuspir e bater em alguém não ajudaria com a 
comunicação 

  

Um ambiente ocupado. 
Um ambiente que é demasiado quente, demasiado 
barulhento ou demasiado frio.  
A ausência de contacto ocular.  
Uma linguagem corporal que desconsidera. 
Ausência de comunicação verbal ou utilização de 
linguagem estrangeira. 
Ausência de tempo ou de atenção por parte do 
ouvinte. 
Utilização de jargão ou termos técnicos. 
Incapacidades físicas visuais, auditivas ou de 
aprendizagem. 
Saúde mental frágil. 

6.4.  Compreender as 
formas básicas de 
comunicação verbal / não 
verbal , aumentativa 
e/alternativa e como usá-
las no local de trabalho. 

6
.4

 c
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A comunicação verbal significa 
Comunicar usando palavras faladas e a voz 
para transmitir mensagens, ideias, 
pensamentos e sentimentos 

  
Utilização de palavras faladas de modo a alcançar 
um significado.  
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7.1. Conhecer o 
significado dos termos: 
abuso físico, abuso 
sexual, abuso emocional, 
abuso financeiro, abuso 
institucional, negligência 
e auto-negligência. 

F
ís

ic
o
 

1 

O abuso físico significa. Por exemplo  

 
 
 

Causar danos a um indivíduo através do 
ferimento do corpo, usando uma posição de 
poder para ferir o corpo de um indivíduo, por 
exemplo:batendo, beliscando, dando pontapés 

  

Causar dano de forma deliberada ao indivíduo 
através de dano infligido ao seu corpo, utilizando uma 
posição de poder para o magoar  
 
Por exemplo  
Dar uma estalada 
Beliscar  
Bater 
Pontapear 
escaldar 
Alimentar à força 
Conter à força 
Manuseamento pouco gentil 

7.2. Reconhecer sinais e 
sintomas associados aos 
vários tipos de 
abuso/negligência.  

2 

Os sinais e sintomas associados com o 
abuso institucional são   
 
Funcionários trabalham apenas a pensar no 
ordenado do que no  benefício dos clientes 
O espaço onde estão os clientes está sujo 
Há escassez de pessoal e os funcionários não 
estão felizes 

  

Comportamento passivo 
Afastamento 
Aceitação 
Relutância em fazer escolhas / correr riscos 
Depressão 
Comportamento agressivo expressando frustração e 
impotência 

8.2. Saber como usar a 
supervisão interna e 
externa de forma eficaz 

8
.2
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4 

Os objetivos da supervisão, para além da 
gestão de stress, são 

  
Para receber feedback, comemorar o sucesso e 
conversar sobre o que eu poderia ter feito de 
forma diferente Para chegar a um acordo sobre 
objetivos pessoais 

 

Acordar objetivos de trabalho pessoal. 
Para receber feedback sobre o desempenho. 
Para recoklher  preocupações ou dar feedback da 
supervisão. 
Para celebrar sucessos. 
Identificar as necessidades de formação e 
desenvolvimento. 
Para rever o plano de desenvolvimento pessoal. 
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8.3 Conhecer os 
sintomas de Stress 

8
.3

 S
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8 

Os sintomas de stress no trabalho incluem 
 
 
 Sentir-se incapaz de encontrar soluções para 
problemas quotidianos. 
Sentir falta de ajuda e apoio para questões de 
trabalho. 
Falta de oportunidade de falar sobre 
preocupações de trabalho. 
Falta de estratégias ou técnicas para gerir a 
carga de trabalho. 
Sentindo-se sobrecarregado por decisões e 
questões de trabalho 

 

Sentir-se incapaz de encontrar soluções para 
problemas diários e quotidianos.                                                                                                                 
Sentir a necessidade de ajuda e apoio ara assuntos 
de trabalho. 
Ausência de oportunidade para falar de assuntos 
relacionados com trabalho. 
Ausência de estratégias para gerir o trabalho 
acumulado. 
Sentir-se assoberbado(s) por decisões e assuntos de 
trabalho.  
O sentimento inesplicável de fadiga e cansaço. 
explosões de lágrimas, irritabilidade ou raiva. 
Relutância repentina em ir para o trabalho. 
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O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 
Projecto EMISC

 Promover os direitos humanos e as liberdades
fundamentais em serviços de prestação de 

cuidados, na UE

 Tornar efetiva a mudança atitudinal dos 
cuidadores formais da área social nos estados

membros, assegurando a oferta de serviços
baseados nos princípios da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (UNCRPD)
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O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 
Projecto EMISC

 Disponibilizar as ferramentas para erradicar o 
antigo modelo clínico de deficiência e 

adoptar o modelo social, através de formação
e mentoria diária dos trabalhadores (a 
formação só por si é insuficiente, dado o nível
de mudança necessário)

 Definir a capacidade e aptidão dos países
parceiros para disponibilizar mentoria aos seus

cuidadores formais
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O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 
Projecto EMISC

 Usar a mentoria como forma de apoiar os
cuidadores a realizar uma intervenção

centrada na pessoa, através de orientação, 
fundamentação e demonstração

 Promover a BESCLO e o ECC na União 
europeia
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O objetivo da Convenção das 

Nações Unidas, é: 

 Promover, defender e assegurar que

todas as pessoas com deficiência

podem usufruir plenamente e em 

situação de igualdade de todos os

direitos humanos e liberdades

fundamentais, bem como promover o 

respeito pela sua dignidade.
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Os 8 princípios orientadores da 

Convenção das N.U. são:

1. Respeito pela dignidade inerente, autonomia 

individual, incluindo a liberdade de fazer as suas 

próprias escolhas, e a independência da pessoa; 

2. Não discriminação; 

3. Participação e inclusão plena e efetiva na 

sociedade; 

4. Respeito pela diferença e aceitação das 

pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade; 
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Os 8 princípios orientadores da

Convenção das N.U. são:

5. Igualdade de oportunidades; 

6. Acessibilidade; 

7. Igualdade entre homens e mulheres; 

8. Respeito pelas capacidades de 

desenvolvimento das crianças com deficiência e 

respeito pelo direito das crianças com 

deficiência a preservar as suas identidades. 
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Atividade – Papel do Mentor  

Enunciar as tarefas e 

responsabilidades e do 

Mentor no Projecto EMISC
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Critérios para seleção de Mentores:

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. 
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O Mentor deve ter:

 Uma atitude positiva no trabalho,

 Resiliência,

 A capacidade de ser bem organizado, fiável e 

digno de confiança, 

 Flexibilidade/adaptabilidade,

Competência de comunicação e de escuta 

ativa 

Compreensão da BESCLO demonstrada 

através do seu trabalho

 Aprovação no exame ECC,
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O Mentor…

 Deve ter 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;
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O Mentor …

 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;

 Ser parte de um amplo processo de mudança 
conseguir efetuar mudanças transformacionais;

 Deve atuar de forma  não abusiva relativamente ao 

poder inerente ao seu papel.
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O Mentor…

 Deve ter a capacidade de demonstrar os valores 

fundamentais e os princípios que refletem uma 

abordagem da mentoria baseada no respeito 

pelos   direitos humanos.

 Na realidade, este será o ‘Mentor ideal’. 

Provavelmente haverá espaço para melhorias 

em diversas áreas, e esta formação está 

concebida para apoiar os futuros Mentores.
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OBJETIVOS DE FORMAÇÃO

 1. Compreender o papel do Mentor no Projecto EMISC

 2. Preparar o programa de Mentoria

 3. Processo de Mentoria

 4. Avaliar o progresso do Mentorado

 5. Refletir sobre o próprio desempenho como Mentor

 Introdução ao Instrumento de Avaliação de Mentoria
(MAT) e à forma de utilizá-lo com os Mentorados
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O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 

Projecto EMISC

 Promover os direitos humanos e as liberdades

fundamentais em serviços de prestação de 

cuidados, na UE

 Tornar efetiva a mudança atitudinal dos 

cuidadores formais da área social nos estados

membros, assegurando a oferta de serviços

baseados nos princípios da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD)

2



O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 

Projecto EMISC

 Disponibilizar as ferramentas para erradicar o 

antigo modelo clínico de deficiência e 

adoptar o modelo social, através de formação

e mentoria diária dos trabalhadores (a 

formação só por si é insuficiente, dado o nível
de mudança necessário)

 Definir a capacidade e aptidão dos países

parceiros para disponibilizar mentoria aos seus
cuidadores formais

3



O.F. 1 Compreender o papel do Mentor no 

Projecto EMISC

 Usar a mentoria como forma de apoiar os

cuidadores a realizar uma intervenção

centrada na pessoa, através de orientação, 
fundamentação e demonstração

 Promover a BESCLO e o ECC na União 

europeia

4



O objetivo da Convenção das 

Nações Unidas, é: 

 Promover, defender e assegurar que

todas as pessoas com deficiência

podem usufruir plenamente e em 

situação de igualdade de todos os

direitos humanos e liberdades

fundamentais, bem como promover o 

respeito pela sua dignidade.

5



Os 8 princípios orientadores da 

Convenção das N.U. são:

1. Respeito pela dignidade inerente, autonomia 

individual, incluindo a liberdade de fazer as suas 

próprias escolhas, e a independência da pessoa; 

2. Não discriminação; 

3. Participação e inclusão plena e efetiva na 

sociedade; 

4. Respeito pela diferença e aceitação das 

pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade; 
6



Os 8 princípios orientadores da

Convenção das N.U. são:

5. Igualdade de oportunidades; 

6. Acessibilidade; 

7. Igualdade entre homens e mulheres; 

8. Respeito pelas capacidades de 

desenvolvimento das crianças com deficiência e 

respeito pelo direito das crianças com 

deficiência a preservar as suas identidades. 

7



Atividade – Papel do Mentor  

Enunciar as tarefas e 

responsabilidades e do 
Mentor no Projecto EMISC

8



Critérios para seleção de Mentores:

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. 

9



O Mentor deve ter:

 Uma atitude positiva no trabalho,

 Resiliência,

 A capacidade de ser bem organizado, fiável e 

digno de confiança, 

 Flexibilidade/adaptabilidade,

Competência de comunicação e de escuta 

ativa 

Compreensão da BESCLO demonstrada 

através do seu trabalho

 Aprovação no exame ECC,

10



O Mentor…

 Deve ter 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;

11



O Mentor …

 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;

 Ser parte de um amplo processo de mudança 

conseguir efetuar mudanças transformacionais;

 Deve atuar de forma  não abusiva relativamente ao 

poder inerente ao seu papel.

12



O Mentor…

 Deve ter a capacidade de demonstrar os valores 

fundamentais e os princípios que refletem uma 

abordagem da mentoria baseada no respeito 

pelos   direitos humanos.

 Na realidade, este será o ‘Mentor ideal’. 

Provavelmente haverá espaço para melhorias 

em diversas áreas, e esta formação está 

concebida para apoiar os futuros Mentores.

13



Reconhecer os limites do processo 

de mentoria no Projecto EMISC
Respeito pela confidencialidade 

Relação limitada no tempo

 Baseada no conhecimento da BESCLO e na 

preparação do exame ECC

 O Mentor e o Mentorado devem respeitar os 

tempos agendados 

 As exigências de ambas as partes devem ser 

equilibradas

 O Mentor deve apoiar e promover o 

desenvolvimento do Mentorado enquanto 

trabalhador
14



Reconhecer os limites do processo 

de mentoria no Projecto EMISC

 Os limites incluem confidencialidade, partilha de 

informação, limites de autoridade, 

responsabilidade dos Mentores e dos Mentorados

nas suas próprias ações, gestão e informação de 

más práticas.

15



Compreender a BESCLO

Princípios Básicos Europeus de Formação para a 

Prestação de Cuidados na Área Social

1. Os Valores da Prestação de Cuidados

2. Promover a Qualidade de Vida das Pessoas 

Apoiadas

3. Trabalhar com o Risco

4. Compreender o seu Papel como Cuidador Formal

5. Segurança no Trabalho

6. Comunicação Positiva

7. Reconhecer e Actuar perante Abuso e 

Negligência

8. Desenvolvimento como Trabalhador
16



O.F. 2 Preparar o Programa de Mentoria

 2.1. Explorar os objetivos do projecto EMISC

com o Mentorado

 2.2. Preparar um plano de Mentoria

 2.3. Estabelecer um acordo de formação com 

o Mentorado, utilizando o impresso próprio

 O acordo de formação define os momentos

formais, mas a qualquer momento surge uma
oportunidade!

17



PLANEAMENTO SMART

 eSpecífico – Determina uma área específica de 
melhoria.

 Mensurável – Definido de modo a ser 
indicativo de progressão.

 Tangível – Assegura que a meta definida pode
ser alcançada.

 Realístico – Garante que os objetivos definidos
podem ser realisticamente alcançados, de 
acordo com os meios disponíveis. 

 Tempo – Acorda um prazo para a realização 
dos objetivos.

18



Atividade – Barreiras e Soluções

a) Identificar 3 barreiras/ 

dificuldades/ problemas que

possam surgir no processo de 

mentoria

b) Como se poderiam resolver estas

dificuldades?

19



O.F. 3 Processo de Mentoria

20

 3.1. Como podem os Outros ser afetados pelo

processo de mentoria

 É necessário que durante este processo o papel de 

Mentor e Mentorado não se sobreponham às

restantes funções enquanto trabalhadores e 

pessoas. 



Atividade – Comentar os Cenários

a) Simão e Joana

b) Tatiana e Clara

21

• Mentoria

• Sugestões

• Relação com áreas da BESCLO



Atividade – Estilos de Aprendizagem

Responda ao questionário: 

“Que tipo de aluno é?”

22



Lembre-se que, embora possa aprender

mais facilmente por um método em

particular, a melhor forma de aprendizagem

efetiva é a utilização de um misto de várias

metodologias – aprende-se melhor vendo,
ouvindo e fazendo!

23

Como as Pessoas Aprendem

leitura audição falavisão e 

audição

visão falar e 
fazer



Comunicação é:

‘A transmissão ou a troca 
de informações faladas, 

escritas ou utilizando outro 
meio.’

Ref: The Oxford English dictionary 

24



Comunicação 

25

 Comunicação Assertiva

Escuta Ativa

Registo de Sessão

Reflexão 

Conclusão 



Atividade – Registo de sessão

Preencher registo de sessão

de mentoria.

26



Atividade - Ajudar o Mentorado a 

aplicar a BESCLO na sua prática

laboral

27

Construir um cenário a partir da 

prática real  



Atividade - Feedback Construtivo

28

 Feedback positivo

 Feedback negativo

FEEDBACK CONSTRUTIVO



BOOST

 equiliBrado: O enfoque durante a sessão de feedback deve
ser equilibrado e deve abranger as áreas de desenvolvimento
do mentorado, bem como os seus pontos fortes. 

 Observado: Deve sempre basear o seu feedback naquilo
que observou, em vez de se basear naquilo que pensa ou
sente sobre o assunto.

 Objectivo: Ao dar feedback, não se baseie na
personalidade do mentorado, mas sim nas ações e 
resultados. Procure ser descritivo. 

 eSpecífico: Assegure-se que fundamenta as suas
observações ou comentários com exemplos especificos
daquilo que fala – ser vago não ajuda.

 aTempado: Tente sempre dar o seu feedback tão cedo
quanto possível, após a atividade. 

29



Instrumento de Avaliação de 

Mentoria (MAT)

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).

30



MAT

 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.  

31



MAT

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. 

32



MAT

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 
recolhida antes do final da sessão. O Mentorado
tambem poderá usá-la apenas para melhorar a 
sua pontuação na segunda avaliação. 

33



MAT

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. 

34



MAT

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. 

35



MAT

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. 
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ARNOLD SCHWARZENEGGER KEY Date(s)	of	MAT	assessments

BESCLO 1st assessment

2 2nd assessment

score  1st score 2nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

assessment assessment Not there yet!

2.1. finding someone's 

history, preferences, wishes, 

needs & abilities 

1 1

0 2

3 3

2 4

1 5

6

7

ExcellentAdequate 	Good

2.2.  everything is based 

around the individual(s) you 

support 

2.3. enable individual(s) to 

control their lives & make 

informed choices

2.4  impact of assistive 

devices on the quality of life   
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ARNOLD SCHWARZENEGGER KEY Date(s)	of	MAT	assessments

BESCLO 1st assessment

2 2nd assessment

score  1st score 2nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

assessment assessment
Not there 

yet!

2.1. finding someone's 

history, preferences, wishes, 

needs & abilities 

1 4 1

0 5 2

3 2 3

2 2 4

1 5 5

6 6

1 7

ExcellentAdequate 	Good

2.2.  everything is based 

around the individual(s) you 

support 

2.3. enable individual(s) to 

control their lives & make 

informed choices

2.4  impact of assistive 

devices on the quality of life   



MAT

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

administrador do projecto, para revisão e 

compilação, portanto é importante manter um 

registo das classificações. 
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MAT

O MAT tem um sistema de classificação de 9 
pontos e uma pontuação adicional de 0/zero.
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0/zero

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



1

2

3

ADEQUADO

• Demonstra um conhecimento básico do 

tema

• Dá pelo menos um exemplo apropriado

ao contexto de trabalho

• Comunica ideias e opiniões de forma 

básica, utilizando alguma terminologia

relevante
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MAT

4

5

6

BOM

• Demonstra bom conhecimento e 

compreensão do tema

• Dá pelo menos dois exemplos

adequados ao contexto de trabalho

• Comunica ideias, tópicos e opiniões 

de uma forma lógica e utilizando 

terminologia apropriada
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MAT

7

8

9

EXCELENTE

• Demonstra conhecimento e compreensão 

detalhadas sobre o assunto

• Dá uma série de exemplos apropriados ao 
contexto de trabalho e 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



BESCLO 1. 

Como posso demonstrar respeito pela
cultura e valores das outras pessoas? 

Resposta: 

Eu demonstro respeito por outras

culturas e valores não sendo

indelicado para pessoas de culturas
diferentes da minha.
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BESCLO 2

Se outros tomam constantemente decisões pelo
indivíduo, que efeitos prováveis isso poderá ter?

Resposta: 

Podem entrar numa espiral de frustração, em 

que perdem confiança na tomada de decisão, a 

sua auto-estima baixa, podem começar a isolar-

se, tornarem-se revoltados ou frustrados. Pode

tornar-se difícil fazer até pequenas escolhas e 

tomar decisões e tornam-se passivos, perdendo
a sua capacidade de decisão. 
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BESCLO 3

A Avaliação de Risco envolve….

Resposta: 

Estar atento aos problemas que

poderão ocorrer e perceber os
perigos que poderão representar. 
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BESCLO 4

É importante trabalhar em parceria com 

amigos/representantes (advocates) e 
outras pessoas significativas, porque…

Resposta: 

Elas podem contribuir para complementar

a informação que o serviço tem sobre a 

pessoa e contribuir para a melhoria da 

vida da pessoa.
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BESCLO 5

Como pode prevenir o alastrar de um 

incêndio?

Resposta: 

Usar um extintor, ter detetores de 

fumo, alarmes de incêndio, manter as 
portas corta-fogo fechadas. 
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BESCLO 6

Barreiras à comunicação incluem….

Resposta: 

Demasiado barulho, demasiado calor ou
frio, não conseguir falar a mesma língua, 
não ter tempo para ouvir, falar demasiado
depressa, usar linguagem muito
complicada para a pessoa, outros a falar, a 
pessoa estar preocupada com dor ou
desconforto. 
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BESCLO 7

Abuso institucional significa…

Resposta: 

Ter uma rotina rígida de horários para
se levantar, deitar e tomar as 
refeições, quando isso é feito apenas
para facilitar a vida aos funcionários e 
à organização, mas não aos clientes
apoiados. 
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BESCLO 8

Dois objetivos da supervisão são…

Resposta: 

Eles verificarem que estás a fazer o teu

trabalho devidamente

e

Ver se precisas de formação.
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Atividades

 Avaliar o progresso do 

Mentorado.

 Compreender como usar a 

MAT.
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 Avaliação Formativa

 Avaliação Sumativa
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Tipos de avaliação:



FEEDBACK SMART

 eSpecífico – Determina uma área específica de 
melhoria.

 Mensurável – Definido de modo a ser 
indicativo de progressão.

 Tangível – Assegura que a meta definida pode
ser alcançada.

 Realístico – Garante que os objetivos definidos
podem ser realisticamente alcançados, de 
acordo com os meios disponíveis. 

 Tempo – Acorda um prazo para a realização 
dos objetivos.
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BOOST

 equiliBrado: O enfoque durante a sessão de feedback deve
ser equilibrado e deve abranger as áreas de desenvolvimento
do mentorado, bem como os seus pontos fortes. 

 Observado: Deve sempre basear o seu feedback naquilo
que observou, em vez de se basear naquilo que pensa ou
sente sobre o assunto.

 Objectivo: Ao dar feedback, não se baseie na
personalidade do mentorado, mas sim nas ações e 
resultados. Procure ser descritivo. 

 eSpecífico: Assegure-se que fundamenta as suas
observações ou comentários com exemplos especificos
daquilo que fala – ser vago não ajuda.

 aTempado: Tente sempre dar o seu feedback tão cedo
quanto possível, após a atividade. 
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Atividade

 Dar feeback sobre a 

progressão do Mentorado
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Os registos devem ser…

 Claros e concisos

 Precisos

 Legíveis

 Compreensíveis em liguagem fácil

 Acordados por todas as partes

 Datados e assinados

57



Ciclo de Reflexão

58

Ref: Gibbs 1988.



Obrigada

e … sejam

Bons Mentores!
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