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INTRODUÇÃO 
 

 

Todas as pessoas querem conseguir um emprego quando atingem a idade adulta. Isso 

proporciona, não apenas uma sensação de segurança e estabilidade, mas também 

autorrealização e autoestima. Como consequência, os indivíduos podem participar plenamente 

na sociedade, satisfazer as necessidades da vida e definir o seu papel e estatuto numa 

organização social. 

  

No entanto, por vezes a deficiência pode tornar-se um obstáculo para encontrar ou conquistar 

um lugar no mercado de trabalho. Ainda assim, as pesquisas mostram que o estatuto das 

pessoas com deficiência está a mudar a seu favor no mercado de trabalho. Os empregadores 

empregam com mais frequência e facilidade estas pessoas, independentemente das suas 

deficiências e concentrando-se no seu potencial. Para desempenhar as suas funções 

profissionais com competência e persistência, esta população precisa do apoio tanto de 

gestores como dos colegas. Em particular, precisam de uma pessoa que forneça apoio 

contínuo e cuide deles, ajudando-os a superar as dificuldades iniciais e a desenvolver 

plenamente a sua carreira numa fase posterior. As pessoas com deficiência precisam de um 

mestre, uma figura de autoridade e um mentor. 

 

A situação das mulheres com deficiência no mercado de trabalho é excecional. As 

dificuldades em combinar uma carreira com as tarefas domésticas, estereótipos sobre a 

deficiência, barreiras no ambiente circundante e estereótipos persistentes de empregar pessoas 

com deficiência são problemas encontrados diariamente por este grupo. A combinação desses 

dois fatores - incapacidade e feminilidade - frequentemente contribui para a exclusão social e 

profissional deste grupo social. Assim, as mulheres com deficiência precisam de apoio 

especial no local de trabalho por parte de pessoas que fornecerão não apenas conhecimentos e 

competências, mas também uma atitude exemplar, que ajudará a reduzir barreiras e permitirá 

um desenvolvimento estável da carreira. O resultado disso deve ser a inclusão social das 

mulheres com deficiência por meio da aprendizagem no local de trabalho e mentoria. 
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A presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem sido recentemente uma 

área de interesse de pesquisa e reflexão científica na Polónia. Até agora, ninguém 

desenvolveu uma boa estratégia universal para promover a integração de pessoas com 

deficiência no local de trabalho. Também não há publicações relacionadas com a mentoria de 

pessoas com deficiência no local de trabalho. A questão é extremamente ampla, portanto, o 

autor decidiu limitar o estudo apenas à orientação de mulheres com deficiência, devido a 

várias barreiras que as afetam. 

 

A especificidade do tópico abordado neste estudo requer esclarecimentos sobre pelo menos 

dois conceitos gerais. O primeiro é 'mentoria'. Uma revisão da definição de 'mentoria' iria 

muito além do alcance deste artigo. Uma das definições mais conhecidas desse conceito é a de 

D. Clutterbuck: 

A mentoria é uma ajuda voluntária, independente e off-line de uma pessoa para outra 

na realização de transições significativas em conhecimento, trabalho ou pensamento1.  

 

No contexto deste estudo, o termo 'mentoria' refere-se a cuidar de um funcionário, neste caso, 

uma mulher com deficiência, durante diferentes períodos de seu desenvolvimento profissional 

e carreira na organização - desde o recrutamento até à estabilidade de emprego. 

 

O outro termo - deficiência - deve ser entendido como definido na Carta de Direitos das 

Pessoas com Deficiência. A Carta define as pessoas com deficiência como aquela cuja 

condição física ou mental as prejudica permanente ou temporariamente, limita ou impede a 

vida quotidiana, a aprendizagem, o trabalho e o cumprimento de papéis sociais, e que de 

acordo com os padrões legais e habituais, têm o direito de levar vidas independentes, 

autossuficientes e ativas e não podem ser sujeitos à discriminação2. 

 

. 

 

                                                 
1 D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?(Everyone Needs a Mentor.Fostering 
Talent in Your Organisation). Wydawnictwo Petit, Warsaw 2002, p. 13. 
2  Preâmbulo da Carta dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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Tendo em consideração o exposto, a finalidade deste artigo é mostrar os objetivos, tarefas e 

benefícios da mentoria no local de trabalho para mulheres com deficiência. 

 

A pesquisa utilizou os métodos de análise e síntese. Os métodos foram escolhidos para 

adaptar a nova questão da mentoria de mulheres com deficiência no local de trabalho ao 

conhecimento existente. Portanto, a bibliografia referente ao assunto discutido foi utilizada e 

o estudo inclui bibliografia importante, incluindo bibliografia na Internet. 

 

Devido ao objetivo do trabalho, os métodos escolhidos e o material recolhido, o estudo 

consiste em quatro partes. O primeiro foca a essência da mentoria e refere-se à mentoria como 

um processo, leva em consideração os tipos e vantagens de mentoria e explica a que diz 

respeito. A segunda parte discute os objetivos de orientar as mulheres com deficiência do 

ponto de vista da organização, mentor e mentoranda. 

A próxima parte discute as tarefas de um mentor para mulheres com deficiência. Por fim, são 

discutidos os benefícios da mentoria com as mulheres com deficiência, levando em 

consideração os três pontos de vista. Os resultados do estudo estão resumidos na conclusão. 
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Módulo 1. Mentoria. 
 

Porquê mentoria? 
 

No mundo do trabalho, o principal objetivo da mentoria é promover a integração entre o 

indivíduo e a organização, facilitando a integração ou reintegração dos trabalhadores e, 

portanto, reforçando o seu potencial. No entanto, raramente, a mentoria é ativada como a 

única alavanca do desenvolvimento. Na maioria das vezes, integra programas de formação ou 

educacionais (tanto tradicionais como inovadores) e representa sempre uma oportunidade 

valiosa para os mentorandas, que têm a oportunidade de serem acompanhados de perto por 

aqueles que já atingiram um bom nível de profissionalismo e experiência num determinado 

campo. 

Protagonistas 

Mentor : uma pessoa com forte motivação para orientar e aconselhar o mentoranda, uma 

pessoa com menos experiência. Os bons mentores têm, entre as suas principais qualidades, a 

integridade moral, competências interpessoais e ampla experiência profissional. 

Num relacionamento de mentoria, os mentores não se devem apresentar como consultores, 

mas como "conselheiros sábios e honestos": eles não dizem aos seus mentorandas o que fazer 

ou tomar decisões por eles; eles não apresentam o seu próprio caso ou experiência como o 

único ponto de referência, mas propõem diferentes pontos de observação dos problemas; eles 

ajudam os mentorandas a adquirir maior consciência do seu próprio potencial e a superar os 

medos internos que são o primeiro obstáculo a uma gestão correta e bem-sucedida do seu 

projeto de desenvolvimento profissional e pessoal. 

Os mentores acompanham os mentorandas a enfrentar dificuldades, partilhando com eles 

conhecimentos, métodos e estratégias. Por exemplo, na capacidade de tomar decisões: 

identificar o essencial; avaliar a situação e os riscos que envolvem mudar ou não mudar; 

analisar as alternativas disponíveis; fazer a escolha uma vez reunidas as alternativas possíveis; 

assumir o compromisso, implementar a decisão e cumpri-la.  
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Mentoranda: aquela que é orientada e aconselhada pelo mentor no processo de 

aprendizagem profissional e desenvolvimento pessoal; A mentoranda e o mentor criam juntos 

a ação geral da mentoria como um relacionamento entre as figuras mencionadas acima.  

O papel dos mentorandas é o de alguém que ouve a fim de aprender as técnicas certas para 

gerir e executar as suas atividades e, finalmente, a sua vida, como um sucesso. A mentoranda 

é uma pessoa ativa que se mostra seriamente disposta a adquirir profissionalismo, a assumir 

os riscos das suas ações, a falar de maneira aberta e clara sobre as suas ideias, perplexidades e 

medos, mas também a aceitar de bom grado as críticas feitas pelo mentor, transformando-as 

em algo construtivo. 

Aqueles que recebem mentoria nunca devem encontrar-se na condição de se sentirem num 

estado de dependência psicológica do mentor, ou mesmo entrar em competição "negativa" 

com ele, mas devem sempre ser capazes de perceber que o relacionamento com o mentor é o 

de dois iguais, tendo, assim, a liberdade e a capacidade de encerrá-lo se ocorrer a 

possibilidade de subordinação psicológica. 

No início do percurso de mentoria, os mentorandas devem sempre definir claramente os 

objetivos que desejam alcançar para que o mentor entenda melhor as necessidades de 

aprendizagem, tentando reconhecer os seus próprios pontos fortes e fracos e usá-los como 

ponto de partida para incentivar e desenvolver ainda mais o seu profissionalismo. 

 

Condições essenciais num relacionamento de mentoria 

Um bom relacionamento mentor-mentoranda é baseado em: 

Primeira condição: CONFIANÇA 

→ Mentor e mentoranda estão dispostos a cooperar. Uma boa competência de mentoria 

depende da capacidade de criar, manter e desenvolver um relacionamento de confiança com a 

aprendiza. Os mentores acompanham o mentoranda na sua reflexão, respeitando o seu próprio 

ritmo. Eles devem criar um espaço específico, mas sem ocupar espaço, a fim de permitir que 

as suas mentorandas explorem a oportunidade de se expressar livremente. 
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Segunda condição: ATITUDE 

→ A mentoranda deve sentir-se envolvido e mostrar uma certa curiosidade. A aparente 

simplicidade do relacionamento mentor/mentoranda tende a mascarar as condições 

particulares que permitem que ele seja criado, desenvolvido e continuado. A atitude geral do 

mentor e as competências interpessoais são essenciais numa relação de mentoria. O mentor 

deve ser claro sobre os papéis, definir resultados claros e indicadores apropriados para medi-

los. Também se devem concentrar em oportunidades, não em problemas, e incentivar a 

independência. É importante manter um registo de tudo o que foi dito e acordado durante as 

suas reuniões. 

A mentoranda deve sentir-se envolvida nas decisões e mostrar uma certa curiosidade e 

proatividade pelo que está a aprender / criar com o seu mentor. 

 

Terceira condição: EXPERIÊNCIA 

→ O mentor deve ter uma experiência significativa no campo. Os mentores devem garantir 

que o seu nível de experiência e conhecimento são suficientes para corresponder às 

necessidades da aprendiza. Um mentor experiente sabe, por exemplo, que para que o 

relacionamento seja bem-sucedido, ele precisa de ser organizado por um período limitado 

(entre 6 meses e um ano), com base em reuniões regulares (aproximadamente uma vez por 

mês). 

Um bom mentor deve possuir as seguintes competências: 

• Construir relacionamento (a capacidade de estabelecer um diálogo significativo); 

• Escuta ativa; 

• Definir uma direção (inclui as competências de identificação, esclarecimento e gestão 

de metas; planeamento pessoal de projetos; verificação do nível de comprometimento 

do aprendiz com metas específicas; avaliação da realidade) 

• Planeamento de ações e estabelecimento de metas (inclui as competências de obter 

informações sobre as metas do aprendiz; definir e detalhar as metas da mentoria etc.) 

• Avaliação (do relacionamento e do seu próprio papel) 
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Tipos de mentoria 

A mentoria pode ser realizada de diferentes maneiras e sob diferentes formas: 

1) Mentoria individual, que envolve reuniões presenciais e onde o calendário e a agenda são 

decididos com base no acordo inicial entre mentor e mentoranda; 

2) Mentoria de grupo: onde as normas sociais e regras de um grupo específico produzem 

resultados na carreira de um único membro do grupo; 

3) Mentoria entre pares, quando um estímulo mútuo é estabelecido entre dois pares ou entre 

duas pessoas que se sentem como pares; 

4) Mentoria mista, isto é, momentos individuais que são combinados com momentos de 

grupo; 

5) E-mentoria: quando um relacionamento cara a cara não é possível, a mentoria também 

pode ser feita online; 

6) Mentoria combinada: combinações de contactos presenciais e à distância entre mentores e 

mentorandas. 

Técnicas 

Existem inúmeras técnicas usadas para gerir dinâmicas complexas de mentoria; as cinco mais 

usadas são resumidas nos seguintes processos: 

1) Acompanhar: seguir a sua mentoranda passo a passo pelo processo em questão; 

2) Semear: ensinar às mentorandas algo que não lhes é imediatamente compreensível, mas 

que as preparará para o processo de transformação que elas estão prestes a passar. 

3) Catalisar: tendo atingido um nível crítico de pressão, a mentoranda decide provocar uma 

maneira diferente de pensar, uma mudança de identidade ou uma reorganização de valores, 

trazendo a mentoranda diretamente para a situação de mudança. 

4) Mostrar: torna o processo compreensível, tornando a situação atual um exemplo e uma 

prova dos ensinamentos. 
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5) Reunir: Quando "os frutos estão maduros", o mentor cria consciência do que foi aprendido 

com perguntas-chave como "O que é que aprendeu?", "Qual é a utilidade?". 

As diferentes técnicas podem ser usadas pelo mentor, dependendo da situação e da 

experiência e mentalidade da mentoranda. 

 

Funções do mentor efetivo 

Entre a variedade de funções que os mentores exibem, há três principais que distinguem os 

mentores eficazes: 

A caixa de ressonância: Um mentor que desempenha a função de ser uma caixa de 

ressonância para a mentoranda atende integralmente ao que a mentoranda está a comunicar. 

Ao fazer perguntas esclarecedoras, o mentor ajuda a mentoranda a articular exatamente qual é 

a sua situação de trabalho/vida. Através da descrição do que está a acontecer, a aprendiza 

pode identificar mais rapidamente os problemas e, em muitos casos, ver as soluções por si 

mesma. 

Como caixa de ressonância, o mentor geralmente faz à mentoranda perguntas desafiadoras e 

detalhadas. Perguntas que levam a mentoranda a pensar e a sentir-se diferente sobre a sua 

situação de trabalho / vida. 

Outras vezes, pode ser necessário que o mentor explique um determinado tópico. Para evitar 

soar como lições de teoria, geralmente é mais eficaz para os mentores contar uma história que 

ilustra a aplicação prática do trabalho, competências ou conhecimentos pessoais. 

O mentor que é uma "caixa de ressonância" ouve atentamente fazendo perguntas 

esclarecedoras e desafiadoras e conta histórias relevantes 

O líder: existe um ditado: "Você não sabe o que não sabe". Há momentos em que, apesar dos 

melhores esforços da mentoranda, ela simplesmente não sabe o que fazer - no processo de 

mentoria ou na sua situação de trabalho/vida. Quando for esse o caso, é apropriado que o 

mentor tome a iniciativa de fazer sugestões sobre quais as ações que a mentoranda pode 

tomar. 
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O mentor que lidera geralmente oferece sugestões, fazendo perguntas como "O que 

aconteceria se você fizesse o ABC?" Sugestões formuladas como perguntas levam a 

mentoranda a pensar de forma independente e a tomar as suas próprias decisões. Esses 

mentores não têm medo de dar às suas mentorandas um retorno honesto sobre a eficácia dos 

seus planos propostos. Eles podem modelar competências e conhecimentos relevantes e 

treinar as suas mentorandas em como aplicá-los às situações de trabalho / vida. 

Os mentores que resgatam as suas mentorandas realmente promovem a dependência e podem 

ser ouvidos com frequência a dizer: "Se eu estivesse na sua situação, eu faria XYZ". 

Os mentores que são líderes oferecem sugestões quando as suas mentorandas não as têm. Eles 

orientam as suas mentorandas nas competências e conhecimentos necessários para resolver os 

seus problemas de trabalho / vida por si mesmos. 

Os apoiantes: para muitas mentorandas, tentar aplicar uma nova competência, conhecimento 

ou atitude nas suas vidas profissionais é visto como um desafio muito arriscado. As 

preocupações são muitas, p. “E se eu cometer um erro? E se meus colegas não cooperarem?; 

essas dúvidas podem ser reforçadas se as tentativas iniciais de aplicar uma nova competência / 

conhecimento forem apenas parcialmente bem-sucedidas. Quando os contratempos e as 

dúvidas se combinam, as mentorandas podem desanimar e decidir desistir 

É aqui que o mentor no papel de apoiante pode fazer uma enorme diferença. Depois de tentar 

aplicar uma competência / conhecimento, as mentorandas geralmente querem partilhar o que 

aconteceu. 

Quando uma mentoranda está a partilhar, é essencial que o mentor respeite o relato da 

mentoranda sobre o que aconteceu. Perguntas como "Diga-me o que aconteceu?" são boas 

para começar, mas para entender completamente o que aconteceu, os mentores geralmente 

precisam fazer perguntas que convidam a mentoranda a descrever o contexto em que a 

tentativa foi feita, as ações específicas que a mentoranda tomou e os resultados alcançados. 

Isso permite que o mentor apoiante aponte o que correu bem e incentive a mentoranda a 

reconhecer o progresso que ela fez ao aprender a aplicar a nova competência / conhecimento / 

atitude. Conhecer aquilo em que o seu mentor acredita renova o compromisso da mentoranda 

de alcançar seu resultado de aprendizagem. Isso dá à mentoranda a coragem e a confiança 
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para continuar a experimentar e praticar até dominar a nova competência / conhecimento / 

atitude. 

Um mentor com uma função bem desenvolvida de apoiante respeita a responsabilização da 

mentoranda e faz perguntas para entender completamente o contexto, as ações e os resultados 

do que aconteceu. Eles reconhecem o progresso que a aprendiza fez e comunicam a sua 

crença na aprendiza para alcançar os seus resultados de aprendizagem. 

 

Avaliação de mentoria 

É crucial rever cada relacionamento individual de mentoria regularmente para garantir que 

seja benéfico para a mentoranda: 

- Quando é que o ciclo de mentoria deve terminar e como será gerida essa transição para a 

independência? 

- O que se vai avaliar no programa de mentoria e como se vai avaliar? 

Quais são os principais resultados em relação aos objetivos originais / critérios de sucesso? 

Idealmente, o mentor deve preparar uma autoavaliação individual após cada reunião, com um 

conjunto de perguntas e atitudes para rever e sobre as quais deve refletir, para observar 

também como o relacionamento de mentoria mudou ao longo do tempo. Essas perguntas 

podem incluir: 

- Qual foi a percentagem na conversa que eu tive? 

- Eu estava a ouvir ativamente? 

- Quem fez as perguntas? 

- Quem encontrou as soluções / Quem teve o pensamento criativo? 

 

Exemplo de autoavaliação do mentor 

(1) Nível de conforto com competências 

Considere o quão confortável se sente ao usar cada competência. Verifique a coluna que 

representa o seu nível de conforto 
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1 – Pouco confortável 

2 - Moderadamente confortável 

3 - Muito confortável. 

 

Competências 1 2 3 

1.Criar Relações    

2.Ser um trabalhador de relações em rede na 

comunidade  

   

3. Ouvir    

4. Gerir Conflitos    

5. Refletir    

6. Encorajar    

7. Fornecer e receber retorno    

8. Guiar    

9. Descobrir e resolver problemas    

 

2) Reflexão 

A) Quais as competências que são fortes para si? 

B) Quais competências que precisa de desenvolver? 

C) Qual a competência que deseja desenvolver mais neste momento? 
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Benefícios da mentoria 

Quanto aos benefícios, os da mentoria dizem respeito à mentoranda, ao mentor e à 

organização. Obviamente, é crucial selecionar cuidadosamente o mentor para evitar que a 

mentoria possa estar a causar mais prejuízos do que benefícios. 

 

 

1) Benefícios para a mentoranda 

Os principais benefícios para a mentoranda são: 

- promoção do crescimento profissional: a mentoranda pode aprender das oportunidades 

profissionais oferecidas e ao mesmo tempo aprender com o exemplo de uma pessoa bem-

sucedida, com a possibilidade de mobilidade vertical e aumento de recompensas; 

- de um ponto de vista estritamente profissional: aprendizagem de competências, facilitação 

de carreira, integração cultural na organização; 

- do ponto de vista pessoal: aumento da motivação, apoio emocional e compreensão do 

significado do próprio trabalho. 

 

2) Benefícios para o mentor  

Os principais benefícios para os mentores são: 

- a renovação da motivação para o trabalho;  

- mais prestígio dentro da empresa; 

- a satisfação de ser capaz de transferir as suas competências para os outros; 

- a possibilidade de atualizar e aumentar as suas competências de relacionamento. 

 

3) Benefícios para as organizações 

As principais vantagens para as organizações são: 
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- a melhoria do desempenho dos funcionários; 

- o aumento da satisfação geral; 

- disseminar a cultura organizacional; 

- um melhor ambiente de trabalho. 

Mentoria e mulheres 
 

É fundamental que as organizações atuem tendo como maior prioridade a redução das 

disparidades de género, e a mentoria é a estratégia ideal para permitir o desenvolvimento de 

competências e criação de redes, aumentando o envolvimento e a retenção de funcionários. 

Com o acréscimo de inovação tecnológica, a mentoria expandiu-se além da abordagem 

tradicional e individual. A mentoria moderna é uma coleção de novos usos e formatos de 

mentoria adaptados à força de trabalho moderna que permite que os funcionários conduzam o 

seu próprio desenvolvimento enquanto criam um modelo altamente escalável para as 

organizações. A mentoria transmite um sentimento de inclusão que pode ajudar funcionários 

de todos os sexos e com várias necessidades, a se sentirem mais conectados e envolvidos com 

o local de trabalho. A mentoria no local de trabalho permite que as mentorandas se envolvam 

numa aprendizagem experimental, para que possam aplicar conceitos imediatamente, 

ajudando-os a entender e adotar novas competências. Isso pode levar a um melhor 

envolvimento dos funcionários ao longo do tempo. 

 

Bibliografia / Sitografia 

 

A Step-by-Step Guide on Starting an Effective Mentoring Program (Norman Cohen, 2000, 

HRD Press) 

http://www.professionalsaustralia.org.au/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mentoring 

https://chronus.com/mentoring-women-in-the-workplace 
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Módulo 2.  Questões de género relacionadas com o 
emprego. Conciliação da vida familiar e trabalho  
 

Introdução ao género e emprego 

Embora tenha havido algum progresso nas últimas décadas, quando se trata de aumentar a 

participação das mulheres no mercado de trabalho e diminuir a diferença de salários entre 

homens e mulheres, ainda há muito para fazer. Enquanto milhões de mulheres se tornaram 

empreendedores de sucesso, muitas outras, principalmente nos países em desenvolvimento, 

continuam sendo mais pobres que os homens, ganham um salário mais baixo e sofrem mais 

riscos de serem afetadas pelo desemprego prolongado do que os homens.  

As mulheres têm mais dificuldades quando se trata de acesso e educação, recursos produtivos 

ou oportunidades no mercado de trabalho. Elas também têm que assumir a responsabilidade 

dos papéis mais tradicionais atribuídos às mulheres no que diz respeito a cuidar da família e 

cuidar da casa; e isso torna-se um desafio extra nos seus esforços para se envolver num 

trabalho específico. 

A interação entre o facto de as mulheres terem menos acesso à educação e o facto de que mais 

tarde, na vida, encontram diferentes oportunidades de emprego do que os homens, prende as 

mulheres em empregos com baixos salários e em negócios de baixa produtividade durante a 

maior parte de suas vidas. As intervenções que levantam as restrições das mulheres, 

aumentam o seu acesso à educação e corrigem as falhas e injustiças do mercado que são 

necessárias para quebrar essa armadilha da produtividade. 

Os empregos de homens e mulheres diferem muito entre setores, indústrias, ocupações, tipos 

de empregos e tipos de empresas. Embora essas especificações mudem e evoluam à medida 
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que a economia se desenvolve, as mudanças resultantes na estrutura do emprego não são 

suficientes para apagar a segregação por género no campo do emprego. 

As mulheres geralmente recebem menos que os homens por desempenharem os mesmos 

trabalhos, são mais propensas a serem preteridas numa promoção e os seus aumentos salariais 

são menores. As mulheres também são vistas como candidatas menos desejáveis para alguns 

cargos, devido ao “risco” existente de engravidar e ter que deixar o emprego (por um período 

específico de tempo ou para sempre). 

Deficiência e emprego na perspetiva de género 
 

As pessoas com deficiência representam 15% da população mundial e 80% delas estão em 

idade ativa. Em comparação com aqueles que não sofrem de nenhuma deficiência, os que têm 

a sua mobilidade afetada experimentam uma taxa de desemprego e inatividade mais alta e 

correm um risco maior de cair na pobreza e exclusão social. 

Além disso, as mulheres com deficiência e os homens com deficiência têm diferentes 

experiências de vida devido a aspetos económicos, sociais, políticos e culturais associados ao 

sexo feminino ou masculino. As mulheres com deficiência enfrentam múltiplas 

discriminações e são frequentemente mais desfavorecidas do que os homens com deficiência 

em circunstâncias semelhantes. Consequentemente, as mulheres com deficiência enfrentam 

significativamente mais dificuldades em obter acesso a educação adequada, formação 

profissional e emprego. Também experimentam desigualdade na contratação, taxas de 

promoção e remuneração por trabalho igual, acesso a formação e atualização e raramente 

participam da tomada de decisões económicas. 

As mulheres com deficiência têm sido historicamente negligenciadas e somente a partir de 

meados da década de 1980 foram feitas sérias tentativas para identificar e entender como ser 

mulher e ter uma deficiência interage com o emprego. 
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Medidas relacionadas com género 

 
O objetivo da igualdade de género no local de trabalho é alcançar resultados amplamente 

iguais para mulheres e homens. A conquista da igualdade de género é importante para os 

locais de trabalho, porque também está ligada ao desempenho económico geral de um país. 

 

Para conseguir isso, as empresas precisam levar em consideração vários aspetos: 

- Salário e Promoções. 

As empresas precisam de oferecer remuneração igual por trabalho de valor igual ou 

comparável. Os salários e promoções devem ser monitorizados e avaliados regularmente para 

garantir a igualdade de tratamento. É necessário remover barreiras para garantir a participação 

plena e igualitária das mulheres na força de trabalho, como acesso a cargos de gestão e 

liderança, e discriminação em relação às responsabilidades familiares e de cuidado. As 

empresas devem introduzir medidas para garantir que as promoções sejam iguais e oferecer 

flexibilidade e equilíbrio entre vida profissional e familiar como parte da cultura mais ampla 

da empresa. 

Ao trabalhar com mulheres com deficiência, os mentores devem ter em mente que, de acordo 

com muitos estudos, as mulheres não se saem tão bem quanto os homens nas negociações. 

Muitas vezes, as mulheres evitam a negociação por completo, aceitando a primeira oferta 

apresentada por um possível empregador. 

Uma das razões para isso é que eles temem que não sejam apreciados se procurarem 

intensamente um salário mais alto. Se a sua mentoranda precisar negociar o salário dela, pode 

–lhe dar algumas dicas, como: pesquisar o mercado e as tabelas salariais, focar nos benefícios 

para a empresa, manter um tom uniforme e ouvir com calma; ser assertiva e mantenha- se 

positiva! 

- Entrevista de emprego 

Os entrevistadores devem evitar perguntas discriminatórias, fornecer uma tabela salarial justa 

e transparente e considerar as realizações profissionais e o valor adicional que um candidato 



Work Inclusion                                                           Projeto nº 2018-1-PL01-KA202-051049 

          Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus + 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente 

o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser 

feitas com as informações nela contidas. 

poderá dar, independentemente do género e da situação familiar. Uma boa medida para 

resolver isso, é solicitar um CV cego. 

Ao trabalhar com mentorandas, os mentores precisam de ter em mente que lhes podem fazer 

perguntas inadequadas durante uma entrevista, como o estado civil /tipo de relacionamento, se 

planeiam ter filhos, como administram a casa, etc. 

Nesse caso, os mentores podem aconselhar mulheres que não são obrigadas a responder 

perguntas discriminatórias em entrevistas. Elas podem fornecer uma resposta genérica, como 

se a sua situação familiar nunca tivesse influenciado a sua carreira ou capacidade profissional; 

ou podem recusar educadamente responder; ou até podem decidir redirecionar a pergunta para 

outro tópico. As dicas que os mentores podem dar às mentorandas quando lidam com esse 

tipo de perguntas são: manter contacto visual, sorrir, respirar calmamente, não levantar a voz 

e ser assertiva. 

- Educação  

A igualdade de género deve fazer parte da formação e da educação que a empresa 

proporciona aos seus funcionários no local de trabalho. A segregação horizontal é vista como 

uma das razões para a disparidade salarial entre os géneros, uma vez que os empregos 

conotados com o sexo feminino são normalmente mais baixos. Assim, algumas das iniciativas 

visam aumentar a participação das mulheres nos chamados "setores masculinos" para 

contribuir com mais igualdade de género e ao mesmo tempo combater a escassez de 

competências das empresas. Também persiste uma segregação vertical de género, que resulta 

numa sub-representação de mulheres em cargos de gestão e contribui também para as 

disparidades salariais entre homens e mulheres. Assim, algumas iniciativas concentram-se 

explicitamente em medidas para aumentar a participação das mulheres nos órgãos de decisão. 

Em relação a este aspeto, ao trabalhar com mentorandas, lembre-se de que é importante 

reforçar o sentimento entre as mulheres, incentivando-as a seguir carreiras em áreas 

específicas para homens e também transmitir essa mensagem aos homens. É importante 

educar todas as partes para que as mulheres não se sintam ameaçadas ou desconfortáveis com 

o ambiente ao seu redor 

- Acolhimento de crianças 
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Há muito tempo que ter filhos é um fator para a participação da força de trabalho feminina. O 

acesso a cuidados infantis de qualidade e acessíveis é um dos maiores desafios para as 

mulheres trabalhadoras. Mas, com ajuda, as mulheres podem obter os cuidados de que 

precisam para continuarem a trabalhar - e as crianças podem ter um forte impulso para o 

sucesso. Como na maioria das vezes a responsabilidade de cuidar dos filhos é colocada sobre 

as mães, elas tendem a ser as que prejudicam e diminuem o seu horário de trabalho para 

ajustá-lo às necessidades de seu filho. 

Ao trabalhar com mentorandas com crianças, os mentores devem garantir que os ajustes 

adequados foram tomados e que a empresa esteja a cumprir as medidas de reconciliação. 

- Plano de igualdade e um protocolo contra assédio sexual ou assédio baseado no sexo. 

 As empresas devem elaborar e implementar um plano da igualdade e estabelecer um 

protocolo contra o assédio sexual. Esses planos devem adaptar-se à atividade específica e 

particularidades da empresa e devem incluir uma avaliação de impacto; um conjunto de ações 

e estratégias para corrigir qualquer viés e possíveis desigualdades identificadas; metas e 

supervisão através de indicadores específicos. 

Ao trabalhar com mentorandas, como as empresas para os seus planos, verifique se as 

mentorandas estão cientes de que existem protocolos em vigor para evitar desigualdades e 

comportamentos inadequados no trabalho. 

Introdução ao equilíbrio entre vida familiar e profissional  

 
A reconciliação do trabalho, vida privada e familiar tem sido um dos aspetos básicos na luta 

pelos direitos dos trabalhadores há muitos anos. O confronto entre crescimento pessoal e vida 

familiar e o desenvolvimento de uma carreira profissional que existe na nossa sociedade é 

uma questão importante que preocupa muitas pessoas. 

A maioria das pessoas sente que não tira o máximo proveito de sua vida pessoal e trabalha 

demais. Isso ocorre devido a longos dias de trabalho, não desligando depois de sair do local 

de trabalho e ao excesso de esforço que isso implica. A reconciliação com a vida privada e 

familiar não é uma questão individual, mas um problema que afeta a sociedade como um 

todo: tanto os homens quanto as mulheres, população trabalhadora, pessoas com mobilidade 
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reduzida e deficiências, empresas, trabalhadores e autoridades públicas. No entanto, a 

situação é ainda pior para as mulheres, pois geralmente é esperado que elas cuidem da família 

e da casa. 

O equilíbrio entre vida profissional e pessoal garante o bem-estar dos trabalhadores, pois 

contribui para a capacitação dos indivíduos e promove o desenvolvimento da autoestima. A 

conciliação também pode contribuir para alcançar alguns objetivos políticos da UE: estimular 

o emprego, incentivar a igualdade de género e promover o desenvolvimento infantil e juvenil. 

Outro ponto importante, que não está tão relacionado com a maternidade ou a paternidade, é o 

direito de que as pessoas dependentes sejam cuidadas pelos seus parentes, sem que estas 

sejam impedidas de fazê-lo por um dia de trabalho excessivamente longo. 

 

Conciliação da vida familiar e profissional numa perspetiva de género 

 
Os papéis de género são de grande importância no que diz respeito à falta de equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal, uma vez que na maioria das vezes a responsabilidade familiar e 

doméstica recai sobre as mulheres. Portanto, eles são os que costumam deixar os seus 

empregos mais cedo para buscar seus filhos se um deles ficar doente, ou desistir de sua 

carreira para dedicar as suas vidas especificamente a cuidar das suas casas e famílias. 

Equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional é um direito da cidadania e um requisito 

essencial para garantir a igualdade entre homens e mulheres. 

Há um duplo padrão quando se trata de como as mulheres e os homens são encarados de 

maneira diferente no ambiente de trabalho. Enquanto os homens são incentivados a progredir 

e seguir a sua carreira profissional para se tornarem os melhores no seu campo, as mulheres 

são sempre lembradas de que as suas prioridades devem ser a família e o lar. Isso, associado 

aos papéis de género existentes, dificulta a experiência das mulheres no mercado de trabalho e 

exige um esforço extra para atingir os seus objetivos. Existe também a chamada “maternidade 

penalizada”, que consiste em culpar as mulheres que decidem não ter filhos questioná-las 

quando planeiam ter filhos. 
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Este duplo padrão também pode ser visto quando se trata de tirar o dia de folga. Enquanto 

muitas mulheres usam esses dias de folga para cuidar do seu filho doente ou para lidar com 

profissionais relacionados com eles (reuniões de pais e professores, por exemplo), os homens 

tendem a tirar esses dias de folga para relaxar e se concentrarem neles mesmos. 

Desafios adicionais devido à deficiência 
 

As pessoas com deficiência em geral enfrentam dificuldades ao entrar no mercado de 

trabalho. Em média, na UE28, a disparidade por deficiência é superior à diferença de género, 

principalmente no mercado de trabalho e nas condições de salário. No entanto, homens com 

deficiência têm quase duas vezes mais hipóteses de encontrar emprego do que mulheres; e 

quando o encontram, as mulheres tendem a experimentar condições desiguais de contratação 

ou promoção, ou pagamento desigual por trabalho igual. 

O equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode ser uma tarefa difícil para muitas pessoas. 

É importante coordenar horários que permitam que os funcionários cumpram as suas próprias 

obrigações pessoais sem negligenciar as suas obrigações de trabalho e levando em 

consideração que todos precisamos de um período de tempo livre para lazer, descanso ou 

família. Não conseguir isso pode levar ao acumular de stress e tensão que podem evoluir para 

um transtorno de ansiedade ou depressão. 

Existe uma componente clara de género nos postos de trabalho que as pessoas com 

deficiência geralmente ocupam, uma vez que as mulheres tendem a aceder a posições 

relacionadas à administração e aos grandes serviços públicos, comércio ou serviços de 

limpeza. As mulheres também tendem a ser mais propensas a ter contratos temporários do que 

os homens. Além disso, a proporção de pessoas que trabalham em casa é maior entre as 

mulheres com deficiência do que as entre outras mulheres. 

Medidas relacionadas com a conciliação da vida familiar e o trabalho 
 

Para alcançar um equilíbrio entre a vida privada, a família e o trabalho, permitindo que os 

trabalhadores alcancem os seus objetivos no local de trabalho e no campo pessoal, todos os 

atores envolvidos devem cooperar e trabalhar juntos. Ou seja, famílias, empresas, 

administrações públicas, sindicatos e trabalhadores. É necessário que ambos os pais (no caso 
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de famílias com dois pais), independentemente do género, tenham uma parcela igual das 

responsabilidades dos pais. As crianças também devem participar das tarefas de acordo com a 

sua capacidade, o que contribui para o seu desenvolvimento. 

As empresas devem aplicar políticas e medidas de igualdade de género para ajudar a conciliar 

a vida profissional, privada e familiar entre os seus funcionários, garantindo que esses direitos 

possam ser exercidos na sua totalidade. As administrações públicas também são responsáveis 

por elaborar políticas familiares e incentivar a igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres; e os sindicatos devem promover a inclusão dessas medidas na negociação coletiva. 

As pessoas que tentam equilibrar o trabalho e a vida familiar podem acabar sentindo-se 

ansiosas e frustradas quando não o conseguem fazer adequadamente. Isso pode causar stress e 

fazer surgir a sensação de que uma das partes - ou, no pior dos casos, as duas - está a ser 

deixada para trás e não está a ser cuidada. Alguns pais podem sentir-se mal por não passarem 

tempo suficiente com os filhos, mas também podem sentir que não estão a tirar o máximo 

proveito da sua carreira se não gastarem tanto tempo quanto deveriam no local de trabalho. 

Portanto, os mentores devem aconselhar as mentorandas sobre a importância de priorizar o 

equilíbrio entre vida profissional e trabalho e coordenar ambos os aspetos da sua vida. Os 

mentores devem estar cientes das políticas e medidas da empresa proporcionadas aos 

trabalhadores e em conformidade informar as suas mentorandas. Algumas das medidas que 

podem estar em vigor são, por exemplo: 

- Ferramentas digitais para trabalhar em casa 

- Flexibilidade de horário 

- Dias de trabalho intensivos 

- Horário a meio tempo 

- Tarefas orientadas para objetivos 

- Reuniões através de ferramentas online 

- Autorizações de trabalho para emergências familiares ou doenças 

- Autorizações para estudo 
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Os mentores devem garantir que cada pessoa esteja ciente das possibilidades disponíveis e do 

que elas implicam, para que escolham de acordo com as suas competências, necessidades e 

preferências. Eles devem orientar cada pessoa, levando em consideração as consequências de 

cada uma das escolhas, uma vez que a mulher com deficiência é protagonista de todo o 

processo. Converse com ela sobre as opções disponíveis e como fazer uso dessas ferramentas. 

É importante que ela entenda o processo para solicitar as medidas disponíveis na empresa e 

que esteja confiante e não tenha medo de usá-las. 

Resolução de conflitos 

 
Após iniciar um novo trabalho, os trabalhadores podem enfrentar conflitos ou maus ambientes 

no trabalho. Com este grupo-alvo específico, é especialmente apropriado trabalhar na 

aquisição de estratégias para enfrentar e resolver problemas que lhes permitam alcançar os 

seus objetivos e aumentar a sua autoestima. Embora o conflito geralmente esteja associado a 

algo negativo, ele baseia-se apenas em diferentes pontos de vista. A resolução de conflitos 

está intimamente ligada às competências sociais, e a assertividade é um conceito-chave no 

processo. 

Além do mais, as pessoas com deficiência podem ser confrontadas com o facto de serem 

solicitadas a fazer certas coisas que não estão preparadas para fazer, não possuem formação 

suficiente, não fazem parte das especificações de seu contrato de trabalho ou, simplesmente, 

não se sentem confortáveis em executar. Nesse caso, de acordo com vários estudos, é mais 

provável que as mulheres com deficiência não digam nada por medo de retaliação ou serem 

demitidas. Portanto, é muito importante que os mentores trabalhem com elas caso tenham que 

enfrentar cenários difíceis no trabalho. 

Existem quatro etapas básicas na resolução de conflitos: identificar o problema, saber o que 

pode fazer, identificar quem pode ajudá-lo, analisar como está a gerir o problema e, 

finalmente, abordar a possibilidade de falha e identificar quais as outras opções que pode ter 

para o mesmo problema. É muito importante que os mentores as lembrem que, às vezes, o 

problema não pode ser resolvido, ou pelo menos não na primeira tentativa. As mulheres nunca 

devem ter a impressão de que tudo é fácil, pois isso pode criar grandes esperanças que não 

podem ser realmente atendidas. 
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Ao lidar com conflitos, aconselhe as mulheres a manter a calma e lembre-se de que não é 

pessoal e que os conflitos podem surgir por razões muito diferentes. A deficiência às vezes 

pode ser uma conversa difícil, por exemplo, entre uma organização e um indivíduo. É 

importante manter a serenidade, ter uma comunicação aberta e honesta, para evitar uma 

comunicação enganosa e não desenvolver o conflito. Aconselhe as mulheres a conversar 

consigo ou com o seu coordenador de trabalho em caso de conflito. 

Ao lidar com uma situação desconfortável, peça às mentorandas que se mantenham calmas, 

para se afastarem da situação e pensem através das ações da outra pessoa. Ações sérias, como 

insultos depreciativos ou assédio sexual, devem ser tratadas através da cadeia de comando do 

local de trabalho. Verifique se as mentorandas estão cientes dos canais adequados para relatar 

esse tipo de situação. Se a mentoranda não tiver certeza sobre o que fazer ou se as ações 

devem ser tomadas, aconselhe-a a conversar com alguém sobre o assunto, seja você mesmo 

ou um amigo, para ajudá-la a analisar melhor a situação. 

Assertividade 
 

As competências sociais são comportamentos: são aspetos observáveis, mensuráveis e 

modificáveis. Isso significa que as competências sociais não são uma característica inata da 

pessoa, determinada pelo seu código genético ou condição de incapacidade; elas podem ser 

alteradas e melhoradas. Não saber como interagir com os outros ou não saber usar certas 

competências sociais num determinado momento pode levar a pessoa a ter problemas de 

autoestima, comportamento e saúde mental, além de sofrer dificuldades de integração ou 

mesmo de isolamento social. Além de não serem inatas, as competências sociais são 

colocadas em prática em contextos interpessoais, o que significa que outras pessoas estão 

envolvidas no processo. Por essa mesma razão, elas influenciam e são influenciadas por 

outras pessoas. 

Alguns consideram assertividade e competências sociais como sinónimos. No entanto, 

assertividade é apenas uma parte das competências sociais que reúnem os comportamentos e 

pensamentos que nos permitem defender os nossos direitos sem atacar o outro ou ser atacado. 

A formação assertiva permite reduzir o stress produzido nas interações com os outros e 

influencia a autoestima da pessoa de maneira muito positiva. Uma das razões pelas quais as 
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pessoas não são assertivas é porque pensam que não têm direito às suas crenças, direitos ou 

opiniões. 

No caso de pessoas com deficiência, muitas delas podem ter dificuldades em ser assertivas e 

dizer "não". Assertividade significa defender os seus direitos pessoais - expressar 

pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, honesta e apropriada. Algumas 

pessoas, especialmente as mulheres, são educadas para criarem e isso pode significar que elas 

são condicionadas a desistir das suas próprias vontades pelo suposto bem maior de outros. 

Com as mulheres com deficiência, essa situação é ainda pior, pois muitas delas sofrem com o 

paternalismo de outras pessoas e outras situações específicas. Ser assertivo pode ajudar as 

mulheres a melhorarem a sua autoestima e autoconsciência. 

Com estas mulheres, é importante ter em mente que a comunicação é crucial, pois às vezes a 

assertividade pode ser mal interpretada por mau comportamento devido à falta de 

comunicação entre as duas partes. 

Os mentores devem conversar com as suas mentorandas sobre a importância de se ser 

assertivo e do valor da comunicação. A fala tem três componentes que, se usados 

corretamente, mostram assertividade: as palavras que escolhemos, a nossa linguagem corporal 

e o nosso tom de voz. É importante levar em consideração que as mulheres com deficiência 

podem ter em falta algumas delas devido à sua deficiência específica, por exemplo: 

linguagem corporal, pois elas podem não ser capazes de modificar a sua postura corporal ou 

usar o contacto visual de maneira adequada. 

Para melhorar a sua assertividade, primeiro, devem aprender a definição de assertividade e as 

suas diferenças com os comportamentos agressivos e passivos. Alguns dos traços desses 

estilos de comunicação são: 

- Indivíduos que usam o estilo de comunicação passiva geralmente agem com indiferença, 

cedendo aos outros. Os comunicadores passivos geralmente falham ao expressar os seus 

sentimentos ou necessidades, permitindo que outros se expressem. Frequentemente, a sua 

falta de comunicação externa pode levar a mal-entendidos, acumulação de raiva ou 

ressentimento. Os comunicadores passivos geralmente exibem falta de contacto visual, má 

postura corporal e incapacidade de dizer "não". 
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- O estilo de comunicação agressivo é enfatizado pelo tom de voz alto e exigente, mantendo 

intenso contacto visual e dominando ou controlando os outros, culpando, intimidando, 

criticando, ameaçando ou atacando. Comunicadores assertivos podem expressar as suas 

próprias necessidades, desejos, ideias e sentimentos, enquanto também consideram as 

necessidades dos outros. Eles visam que ambos os lados vençam numa situação, equilibrando 

os direitos de uma pessoa com os direitos dos outros. 

A comunicação assertiva, porém, é baseada no respeito mútuo, é um estilo de comunicação 

eficaz e diplomático. Ser assertivo mostra que há respeito próprio porque demonstra que está 

disposto a defender os seus interesses e expressar os seus pensamentos e sentimentos. 

Algumas maneiras de expressar o comportamento assertivo são: voz, expressão facial, postura 

corporal, gestos e contacto visual. Como a maioria das mulheres pode não ser capaz de usar 

pelo menos um desses recursos, atender a dicas como a sua posição física em relação a outra 

pessoa, mãos, olhos ou tom de voz são métodos adicionais para exibir respostas assertivas. 

Para praticar isso, os mentores devem explicar as cinco regras básicas da comunicação 

assertiva e adaptar as que podem ser usadas: 

1. Mantenha contato visual com o seu interlocutor. 

2. Mantenha uma posição corporal ereta. 

3. Fale de forma clara, audível e firme. 

4. Não fale em tom de lamentação ou de maneira falsa. 

5. Para dar mais ênfase às suas palavras, use gestos e expressões faciais. 

Tendo em mente que algumas dessas coisas são difíceis para algumas mulheres com 

deficiência, elas precisam de fazer o possível para melhorar a sua assertividade com as 

ferramentas que possuem. Uma boa maneira de fazer isso é colocar-se na frente de um 

espelho e tentar praticar a fala, o contacto visual, o tom, etc.. Outra grande atividade é ter uma 

situação de dramatização em que elas precisam de enfrentar uma situação. Pense em algumas 

situações que elas podem encontrar no trabalho e como ser assertivo, por exemplo: 

• Imagine que precisa de alguma coisa e há alguém que pode ajudá-la (como: abrir uma 

porta, ir buscar alguma coisa, fornecer informações ...), não hesite em perguntar 

educadamente usando por favor e obrigado. 
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• Se ouvir os seus colegas de trabalho ou outros funcionários planeando alguma 

atividade e quiser participar, pergunte direta e educadamente se pode participar, não 

deixe sugestões que insinuem que gostaria de participar. Eles podem não perceber que 

quer ir e provavelmente sentirá que eles não querem que participe e isso a deixará 

chateada. 

• Se alguém se oferecer para ajudá-la a fazer algo, não tenha medo de aceitar. Ser 

ajudada por outras pessoas não significa que não possa fazer isso sozinha. Se sentir a 

necessidade de recusar a oferta, faça-o da maneira mais educada possível e explique o 

porquê (“muito obrigada, eu realmente agradeço, mas estou a tentar aprender a fazer 

por mim própria e quero provar que consigo", por exemplo). Desta forma, a outra 

pessoa não terá a impressão de que está ofendida pela oferta e poderá ajudá-la 

novamente se precisar dela algum dia 

• Nunca exija algo imediatamente e não aja como se lhe devesse, pois isso impedirá a 

assertividade. 

• Em vez do slogan "just do it", ao ser assertivo, tente pensar em "basta perguntar". Não 

tenha medo de perguntar, porque o pior que pode acontecer é que receba um "não" 

como resposta! 

Algumas mulheres com deficiência podem pensar que as suas deficiências negam os seus 

direitos de expressar raiva ou defender as suas crenças. Outras podem questionar o "deveria" 

e o "não deveria" de dizer não, comprometendo demasiado os relacionamentos ou 

minimizando as suas necessidades sociais. 

Muitas pessoas têm problemas em dizer "não" a algo, especialmente se estiver relacionado 

com trabalho. As mulheres com deficiência geralmente hesitam em dizer "não" devido ao 

medo de serem despedidas ou haver consequências. Os mentores devem levar isso em 

consideração e rever com elas algumas técnicas para serem assertivas e dizer não 

educadamente quando a situação exigir. Por exemplo, elas podem rever os seguintes 

conselhos: 

Primeiro, é importante ouvir a solicitação e expressar que entende a situação. É algo que não 

pode fazer, concentrar-se no que realmente pode fazer, a fim de oferecer uma solução ou 



Work Inclusion                                                           Projeto nº 2018-1-PL01-KA202-051049 

          Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus + 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente 

o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser 

feitas com as informações nela contidas. 

alternativa, ou negociar as condições que acha que pode cumprir. Mantenha a calma e diga 

não com bondade. Use a palavra "não" se tiver certeza absoluta e inequívoca de que não há 

outra resposta. Não peça desculpas por dizer isso. Se necessário, pratique dizer a palavra até 

que ela perca o seu poder sobre si mesma. Não precisa de ter um artifício elaborado, apenas 

apresente a situação claramente e não exagere. Faça contacto visual e fale claramente, isso é 

extremamente útil se sentir que está a ser aproveitada. 

Recomendações 
 

Durante todo o processo, os mentores devem garantir que a pessoa esteja ciente das suas 

escolhas e do que implicam, para que escolha de acordo com as suas competências e 

preferências. Da mesma forma, é necessário explicar de que maneira o facto de ganhar um 

salário terá impacto na sua vida quotidiana e que opções e oportunidades lhes são abertas em 

relação à melhoria da sua qualidade de vida e autodeterminação. 

A família tem um papel determinante em todo o processo de inclusão laboral das pessoas com 

deficiência, por isso é muito importante manter comunicação constante com a família nuclear, 

a fim de propor ações conjuntas que facilitem e melhorem o percurso de trabalho. 

Também é fundamental que os mentores estabeleçam relacionamentos baseados na empatia 

com cada membro da família, entendendo as razões dos comportamentos, entendendo-os sem 

julgá-los de forma a que as ações possam ser formalizadas em conjunto. É importante lembrar 

à família que as decisões são tomadas pela pessoa com deficiência juntamente com o seu 

apoio. 

Por outro lado, é importante transmitir-lhes que as mulheres com deficiência provavelmente 

enfrentarão mais dificuldades devido à sua condição de mulheres e também como uma pessoa 

com deficiência, mas isso não deve destruí-las. Elas precisam aprender a priorizar-se diante 

dos outros e evitar tentar fazer tudo sozinhas, pois isso só levará a stress e a um sentimento de 

fracasso. Os mentores devem garantir que elas se sentem apoiadas e ter em mente que, quanto 

mais relaxadas e felizes estiverem com elas mesmas e com a situação, melhor será o ambiente 

que as rodeia, pois tudo fluirá naturalmente e elas terão tempo para promover a sua carreira e 

o seu tempo pessoal. 
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Os mentores também lidam frequentemente com diferentes empresas, atuando como contacto 

e pessoa de contacto. Caso tenham oportunidade, podem aconselhar as empresas que podem 

adotar várias medidas para melhorar a situação das suas funcionárias com deficiência. 

Algumas medidas que o mentor pode propor são: teletrabalho, assistência à infância, horários 

flexíveis de trabalho e facilitar o transporte, tornando o local de trabalho mais acessível. 

Também seria interessante formar os colaboradores e a gestão sobre a deficiência para 

aumentar a consciencialização e criar um melhor ambiente de trabalho, além de ajudar a 

apagar alguns falsos mitos, como: “funcionários com deficiência são mais difíceis de manter” 

ou que “faltam ao trabalho com maior frequência”. 

Também é importante considerar e ter em mente a especificação de cada deficiência, para que 

os mentores possam adaptar os procedimentos a cada indivíduo. 

 

 

 

Módulo 3. Relações com empregadores, trabalhadores e 
trabalhadores com deficiência. 
 

Programas de mentoria 

 
Aqueles que desenham e implementam programas de mentoria também precisam de 

orientação e apoio.3 Esta afirmação é verdadeira na educação e é um ponto-chave no local de 

trabalho. Os programas de mentoria devem apoiar a criação de uma cultura inclusiva, onde 

cada indivíduo é tratado com respeito e consistência, onde não há assédio, discriminação, 

violência ou outro comportamento desrespeitoso. 

 

Medidas para tornar o local de trabalho mais inclusivo: 

                                                 
3   https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/building_relationships.pdf 
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Um - considere o que deseja alcançar e quais serão os benefícios. 

Dois - Faça uma revisão da inclusão do seu local de trabalho. 

Três - Decida onde o trabalho é necessário e crie um plano de ação. 

Quatro - Comunique o plano com a equipa e coloque-o em ação. 

Quinto - analise, monitorize e avalie o impacto do plano e use o que encontrar para planear 

ações futuras.4 

 

A formação é essencial para o processo de preparação do mentor. Nem todos os indivíduos 

possuem as qualidades, estabilidade emocional ou competências para ser um mentor 5 

Segundo Megginson e Clutterbuck (2005), a mentoria refere-se principalmente à 

“identificação e promoção de potencial para toda a pessoa”, com base num relacionamento de 

longo prazo  mentor-protegido, em que o papel do mentor é essencial para fornecer insights 

úteis para melhorar a autoconsciência do protegido.  

Os mentores são exemplos positivos que convidam à comunicação aberta e ao respeito mútuo. 

Katherine Dashper afirma que “a mentoria tem um papel importante a desempenhar no 

desenvolvimento de carreira e no enfrentar da desigualdade de género”. 

 

A mentoria funciona melhor quando o mentor incentiva as aspirações do mentoranda, o 

mentoranda é ajudado a atingir o seu potencial, o mentor também aprende e desenvolve .de 

através da evolução das competências de mentor e ao ser um mentor, há confiança e respeito 

mútuo. 6 

 

Os princípios da mentoria:7 

Mentoria - é sobre aprender, não ensinar; 

Mentoranda - dirige a agenda de mentoria; 

Envolvimento - do mentoranda é voluntário; 

                                                 
4 Equality and Human Rights Commission (2010) Guidance 
5 https://drjulieconnor.com/10-mentoring-tips/ 
6 https://www.michaelpage.co.in/advice/management-advice/leadership/what-are-benefits-mentoring 
7 https://www.reading.ac.uk/engageinmentoring/becoming-a-mentor/eim-principles-mentoring.aspx 
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Relacionamento - é confidencial, não diretivo, construído com base na confiança e no respeito 

mútuo; 

Mentor - capacita o mentoranda a assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

Um mentor no local de trabalho é alguém capaz de orientar um funcionário menos experiente, 

o mentoranda. Um mentor pode ser um funcionário da mesma empresa ou talvez um 

profissional de uma empresa externa.8 

 

Benefício para as Empresas  

A mentoria influencia a cultura organizacional, passando uma mensagem de que a empresa se 

preocupa com as pessoas, valoriza os funcionários e aceita a diversidade entre as mentorandas 

e funcionários. 

Os programas de mentoria no local de trabalho ajudam os funcionários a fazer a coisa certa, 

expondo-os a funcionários seniores que sabem como fazer de forma correta. Isso ajuda o 

funcionário a ter um desempenho mais eficaz e oferece maior satisfação ao funcionário. A 

mentoria é um recurso fundamental na integração dos trabalhadores que estão em processo de 

contratação, tornando-se um trunfo para a empresa, não apenas na velocidade de novas 

contratações, mas também no processo de introduzi-las nas novas linhas de trabalho.9 

Através de programas de mentoria, é possível constituir a gestão do conhecimento. Um 

programa eficaz dentro de uma empresa, permite a partilha de conhecimentos e competências 

entre os funcionários, é um benefício não apenas para a organização, mas também para os 

seus funcionários, que acabam por reduzir a  sua carga de trabalho.10 

Onde as pessoas com deficiência são orientadas, os mentores e os empregadores aprendem 

sobre as capacidades, apesar de qualquer deficiência, que elas possam ter. 

                                                 
8 http://www.mentorsme.co.uk/about/principles 
9 https://www.inc.com/guides/2010/04/building-an-onboarding-plan.html 
10 https://www.togetherplatform.com/blog/what-is-the-purpose-of-mentoring 
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De acordo com os entrevistados das empresas para o Índice de Igualdade das Deficiências 

(IID), as quatro ações principais para atrair, contratar, reter e promover diversos talentos são: 

1 - Empregar 

As organizações devem garantir que as pessoas com deficiência sejam representadas no seu 

local de trabalho. Além da contratação, os empregadores devem implementar práticas que 

incentivem e apoiem a progressão das pessoas com deficiência. 

2 - Ativar 

Os líderes devem fornecer aos funcionários com deficiência as ferramentas acessíveis e 

tecnologia e / ou um programa formal de acolhimento. Considere cultivar uma maior 

consciencialização através de programas formais de formação para pessoas sem deficiência, 

para aprenderem sobre as ferramentas e acomodações disponíveis para uma melhor integração 

entre as equipas.  

3 - Envolver 

Para promover uma cultura inclusiva em toda a organização, as empresas devem gerar 

consciencialização por meio de esforços de recrutamento, programas de formação sobre a 

deficiência e esforços de base empenhados (por exemplo, um grupo de recursos para 

funcionários) e eventos. 

4 - Capacitar 

As empresas devem oferecer iniciativas de mentoria e coaching, bem como programas de 

qualificação / requalificação, para garantir que as pessoas com deficiência continuem a 

crescer e ter sucesso. As pessoas com deficiência devem ocupar papéis em todos os níveis, 

incluindo nos principais cargos de liderança. 

Benefício para os funcionários 

Os programas de mentoria acabam por ser uma estratégia que ajuda os funcionários a 

encontrarem recursos e respostas para os problemas. 
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No que diz respeito à integração profissional de pessoas com deficiência, os programas de 

mentoria são um recurso para desencadear mudanças, a fim de melhorar competências, 

desenvolver conhecimentos e competências e aumentar a sua participação. 

O envolvimento e a participação nos processos de mudança são essenciais; o planeamento 

adequado das ações que devem contribuir para a mudança é um fator decisivo. 

A mentoria promove interações que incorporam os interesses, preocupações e aspirações das 

pessoas, a capacidade de tomar decisões relacionadas ao desenvolvimento do seu trabalho, 

participação e envolvimento no apoio ao desenvolvimento de qualidades pessoais e talentos 

profissionais (ao conhecer os seus valores, crenças e personalidade). 

As pessoas com deficiência enfrentam barreiras quase em toda a sua vida, que conduzem a 

um grande isolamento e a altos níveis de ansiedade e stress. 11A mentoria permite que os 

novos funcionários tenham uma visão ampla do significado de fazer parte de uma empresa e 

como a inclusão é sempre um desafio quando iniciamos um novo trabalho e sentimos que 

somos os estranhos que precisam de mais tempo para aprender e se adaptar.  

Aprender a gerir emoções e relacionamentos permite que a pessoa com deficiência amplie a 

sua rede no local de trabalho e seja incluída em eventos e outras oportunidades de vida.12 

Modelos de mentoria no local de trabalho 

 “A mentoria é uma parceria entre duas pessoas construída com base na confiança. É um 

processo no qual o mentor oferece suporte contínuo e oportunidades de desenvolvimento para 

a mentoranda. Abordando questões e bloqueios identificados pela mentoranda, o mentor 

oferece orientação, aconselhamento e apoio na forma de assistência pragmática e objetiva. 

Ambos partilham um objetivo comum de desenvolver uma forte relação de aprendizagem 

bidirecional”13 

                                                 
11 https://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf 
12 https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-support-mental-health-work 
13 Jenny Sweeney, quoted in Keele University document, 2014. 
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Compreender os diferentes "tipos" de modelos de mentoria de negócios (e os seus programas 

complementares, como o coaching) é essencial para o sucesso da mentoria. 

Mentoria individual 

Segundo Senior (2016),14  este modelo de mentoria é individualizado e pessoal. Isto é 

maravilhoso para o desenvolvimento de um relacionamento próximo. No entanto, o modelo 

oferece apenas um ponto de vista e pode não atender às necessidades da mentoranda se o 

mentor não for bem versado em todas as áreas de interesse da mentoranda. 

Mentoria em Equipa  

A natureza colaborativa deste modelo geralmente requer uma abordagem baseada em equipa 

para obter sucesso. Assim, como uma mentoranda organiza a sua equipa de departamento, 

pode ser útil considerar a mentoria em equipa. No modelo de orientação em equipa, a 

mentoranda e os mentores reúnem-se em conjunto como uma equipa. Este modelo tem 

benefícios para todos. Os mentores podem descobrir novos colegas com quem colaborar. A 

mentoranda tem acesso a diferentes pontos de vista e discussões entre profissionais mais 

experientes, e questões relativas a aconselhamento em conflitos ou exigências podem ser 

negociadas sem que a mentoranda se sinta puxada em diferentes direções. 

Mentores múltiplos 

Nesse modelo, a mentoranda tem mais do que um mentor e os mentores reúnem-se 

individualmente com a mentoranda. Embora alguns dos benefícios da orientação em equipa 

sejam perdidos, este método pode ser mais fácil de gerir, considerando agendas 

sobrecarregadas e a possibilidade de que os mentores estejam localizados em todo o país. Ter 

acesso imediato a vários mentores de diferentes setores pode ser uma fonte ideal de 

aconselhamento e orientação para uma mentoranda numa organização complexa. 

Mentoria de Pares 

                                                 
14 Senior, Lynn (2016) A Teacher's Guide to 14-19 Policy and Practice, Routledge 
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Envolve orientação de colegas que estão num ponto semelhante na sua carreira ou que talvez 

estejam um ou dois anos à frente da mentoranda. O modelo de orientação por pares é menos 

formal e menos inibidor do que outros modelos de orientação. Os colegas podem fornecer 

conselhos e orientações importantes sobre negociações no mundo do trabalho e sobre 

relacionamentos de orientação, e essas orientações podem ser eficazes, mas não são 

suficientes como o único modelo de orientação. Nada pode substituir o facto de um ou mais 

profissionais seniores trabalharem com o profissional júnior e ajudá-lo a avançar para uma 

carreira de sucesso como um profissional independente. 

Funções e Responsabilidades do Mentor e Mentoranda 

A mentoria permite que cada um de nós cresça, aprenda, transforme e alcance objetivos na 

educação e nas nossas vidas pessoais. É um relacionamento positivo de desenvolvimento, que 

é impulsionado principalmente pelo mentoranda e através do qual a mentoranda pode assumir 

a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. 

Esclarecer funções 

As responsabilidades do mentor devem ser claramente definidas quando a organização 

estabelecer o programa de mentoria. Segundo o CIPD, o aconselhamento voluntário é uma 

excelente maneira de desenvolver competências profissionais de comunicação e de coaching. 

Um dos aspetos fundamentais a serem levados em conta neste programa é a definição de 

formação de mentores e as questões de confidencialidade. 

Outro ponto-chave para um relacionamento bem-sucedido de orientação é garantir que os 

mentores e mentorandas realmente apreciem a companhia um do outro, independentemente 

do sexo, idade, etnia ou nível de educação. 

Estabelecer compromisso 

Como afirma Beheshti, “os funcionários alcançam todo o seu potencial quando o trabalho 

também traz recompensas intrínsecas - a sensação de fazer um trabalho significativo que está 

relacionado com o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Um bom mentor pode 
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ser uma ponte entre as necessidades individuais e organizacionais, entre recompensas 

extrínsecas e intrínsecas.15 

A formação social e profissional das pessoas com deficiência é possível, para isso, é 

necessário, um trabalho que faça emergir os seus potenciais e existir o envolvimento de todos 

os protagonistas para reduzir brechas e diferenças, valorizando aspetos com maior significado 

pessoal e profissional. 

É importante fazer a transição da cultura organizacional para um ambiente desejado, que 

exige que o respeito se torne um valor essencial, assumindo a responsabilidade de agir de uma 

maneira que demonstre autorrespeito e respeito pelos outros. 

As pessoas com deficiência podem e devem determinar o que acontece nas suas vidas e todos 

os desejos (mesmo que difíceis) devem ser considerados num processo de diálogo e 

negociação. 

Canais de comunicação 

Canais de comunicação é o termo dado à maneira como nos comunicamos. Portanto, é o 

método usado para transmitir a nossa mensagem a um destinatário ou para receber uma 

mensagem de outra pessoa.16 

Ferramentas 

As ferramentas de comunicação geralmente estão ligadas à cultura de cada organização e um 

primeiro passo é uma compreensão clara das prioridades da organização e como seu papel 

contribui para a cultura organizacional. As pessoas devem ter uma ideia clara do que é 

esperado delas, mas devem poder contribuir com os seus pensamentos e experiências sobre 

como atingir esse objetivo. 

A mentoria é descobrir valores partilhados e relacionar-se com outra pessoa num nível 

profissional. É um lugar seguro para discutir abertamente o crescimento da carreira ou como 

                                                 
15 Beheshti, Naz (2019) Improve Workplace Culture With A Strong Mentoring Program, Forbes 
16   https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html 
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atualizar um currículo, ou mesmo falar sobre a vida pessoal e quotidiana. E começa com um 

socialmente distante telefonema, texto ou e-mail. 

Durante a primeira reunião, é importante que todos os canais de comunicação sejam 

discutidos, mas ao mesmo tempo alguns limites também sejam definidos. A disponibilidade 

do mentor é uma condição muito importante para um relacionamento seguro e confiável, mas 

o direito à privacidade e ao descanso também é importante ser acordado. 

A mentoria online, por meio do uso de comunicação síncrona e assíncrona mediada por 

computador é um novo meio para estabelecer relacionamentos com mentores e protegidos, 

criando equipas virtuais.17 Colky e Young (2006), citados por Rowland, acreditam que é 

importante que um processo de mentoria seja estabelecido num método tradicional antes de 

passar para um processo de e- mentoria. O e-mentoria tem vários nomes diferentes: tele-

mentoria, cybermentoria, mentoria virtual à distância e mentoria on-line. A principal 

característica é o uso de tecnologia como Facetime, Skype ou qualquer outro método. 

MÓDULO 4. Comunicação  

A comunicação é um instinto integral de todos os seres vivos. Na sua forma mais simples, a 

comunicação é qualquer troca de informações entre duas entidades. A comunicação também é 

um comportamento social produzido pela interação entre fatores situacionais e cognições, 

necessidades, atitudes, opiniões, crenças, ideias, projetos e características da resposta 

individual interpessoal / intrapessoal. 

Como seres humanos modernos que vivem num mundo agitado, contamos com uma boa 

comunicação todos os dias para fazer o nosso caminho na vida. Toda a interação que temos 

com outra pessoa, de uma sobrancelha levantada numa movimentada fila de caixas, a um 

gesto obsceno de outro motorista no trânsito, a um simples aceno para a sua família quando 

sai da garagem pela manhã, é uma forma de comunicação. Hoje, a comunicação passou de 

                                                 
17 Rowland, Nicole (2012)  E-Mentoring: An Innovative Twist to Traditional Mentoring, Journal of Technology 
Management & Innovation, Volume 7, Issue 1 
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níveis individuais de conversação para comunicação de massa. Os aspetos mais importantes 

da comunicação são melhor compreendidos quando ela não existe. 

Uma boa comunicação não é apenas um processo de transferência de informações de uma 

entidade para outra. É uma arte de primeiro ouvir ou ler as informações, compreendendo-as, 

processando-as e depois transferindo-as. Há uma enorme quantidade de esforço que entra na 

comunicação. Gestos, tom de voz, linguagem corporal e linguagem falada são alguns dos 

aspetos importantes da comunicação. Se a outra pessoa for incapaz de compreender qualquer 

um desses fatores, o processo falhará.18 

A importância da comunicação numa organização pode ser resumida da seguinte forma: 

- A comunicação promove a motivação, informando e esclarecendo os funcionários sobre a 

tarefa a ser executada, a maneira como eles estão a realizar a tarefa e se não estiver de acordo 

como melhorar o seu desempenho. 

- A comunicação é uma fonte de informação para os membros da organização para o processo 

de tomada de decisão, pois ajuda a identificar e avaliar o percurso alternativo de ações. 

- A comunicação também desempenha um papel crucial na alteração das atitudes de um 

indivíduo, ou seja, um indivíduo bem informado terá uma atitude melhor do que um 

indivíduo menos informado. Revistas organizacionais, diários, reuniões e várias outras 

formas de comunicação oral e escrita ajudam a moldar as atitudes dos funcionários. 

- A comunicação também ajuda na socialização. Na vida de hoje, a simples presença de 

outro indivíduo promove a comunicação. Diz-se também que não se pode sobreviver sem 

comunicação. 

- Como foi referido anteriormente, a comunicação também auxilia no controlo do 

processo. Ajuda a controlar o comportamento dos membros da organização de várias 

maneiras. Existem vários níveis de hierarquia e certos princípios e diretrizes que os 

funcionários devem seguir numa organização. Eles devem cumprir as políticas 

                                                 
18   http://phicare.com/competencies/communicationbarriers.php 
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organizacionais, desempenhar o seu papel de maneira eficiente e comunicar qualquer 

problema e queixa do trabalho aos seus superiores. Assim, a comunicação ajuda no 

controlo da função de gestão. 

Estilos de comunicação 

 
Estilo dirigido - é mais eficaz no início do relacionamento de mentoria quando a mentoranda 

e o próprio relacionamento exigem uma forte orientação. Também é útil e apropriado usar 

sempre que a mentoranda se aventurar numa nova área de realização. A comunicação tende a 

ser unilateral, com o mentor "dirigindo" a mentoranda fazendo um ou mais dos seguintes 

procedimentos: 

- partilha da experiência pessoal 

- prescrição de um método para o sucesso 

- acesso a outros recursos para a mentoranda 

- fornecendo uma abordagem passo a passo 

 

Estilo Co-Dirigido - é mais um diálogo, com o mentor ainda a dominar a troca de 

informações, mas permitindo perguntas e sugestões da mentoranda. O mentor usa mais 

persuasão e raciocínio do que direção, mas ainda é a presença dominante no relacionamento. 

Se o relacionamento for dominado por muito tempo por esse estilo, o conflito poderá ocorrer 

quando a mentoranda tentar assumir um papel mais ativo no relacionamento. Use esse estilo 

de comunicação quando a mentoranda tiver alguma experiência ou conhecimento sobre o 

problema ou quando estiver num ponto de assumir alguns riscos de desenvolvimento e puder 

beneficiar da orientação. 

 

Estilo de consultoria - é mais eficaz quando a mentoranda obtém conhecimento / experiência 

na área de foco. À medida que a mentoranda se torna mais independente, a parceria se torna 

mais um diálogo entre pares, refletido por um forte sentido de colaboração e construção de 

consenso. O principal motor da discussão alterna entre o mentor e a mentoranda. 

 

Uma vez professor e força orientadora do relacionamento, o papel principal do mentor agora é 

incentivar e apoiar a mentoranda. 
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Estilo autodirigido - é mais apropriado nos últimos estágios do relacionamento de mentoria 

quando a mentoranda obtém conhecimento e domínio suficientes sobre o assunto. A mudança 

para esse estilo é um indicador-chave de que o relacionamento de orientação alcançou o seu 

objetivo e a mentoranda está pronto para avançar para outra área de domínio ou que é hora de 

encerrar o relacionamento. 

Barreiras na comunicação 

Há muitas razões pelas quais as comunicações interpessoais podem falhar. Em muitas 

comunicações, a mensagem (o que é dito) pode não ser recebida exatamente da maneira que o 

remetente pretendia. Portanto, é importante que o comunicador procure retorno para verificar 

se a sua mensagem foi claramente entendida.19 

Durante o processo de mentoria, bem como em situações semelhantes baseadas em 

relacionamentos interpessoais, existem problemas específicos que afetam o contexto da 

comunicação que devem ser considerados quando a orientação é planeada: 

Tempo - é fundamental para uma comunicação bem-sucedida. além de considerar um 

momento adequado para manter uma conversa, verifique se há tempo suficiente para abranger 

tudo o que é necessário, incluindo tempo para esclarecer e negociar. Conversar com um 

funcionário sobre uma decisão estratégica cinco minutos antes de ele ter que deixar o 

escritório nesse dia, por exemplo, provavelmente não seria tão bem-sucedido quanto ter a 

mesma conversa na manhã seguinte. 

Localização - deve ser bastante óbvio que a comunicação será menos eficaz se for conduzida 

num local barulhento, desconfortável ou ocupado. Esses lugares têm muitas distrações e 

muitas vezes falta de privacidade. 

Equívocos - O contexto da comunicação também é governado pelos nossos próprios 

sentimentos a esse respeito. Como já discutido, nós estereotipamos as pessoas e, portanto, 

                                                 
19   https://www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html 
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podemos desenvolver mal-entendidos, equívocos imprecisos e falsas suposições. Ao 

comunicarmos, podemos assumir que: 

- todas as partes sabem do que estamos a falar; 

- conhecemos as opiniões e pontos de vista da outra pessoa sobre a situação; 

-  não devemos mostrar nenhuma emoção; 

- estamos certos, eles estão errados. 

Existem muitos outros exemplos de perceções erradas, destacando a importância de uma 

reflexão e esclarecimento cuidadoso em toda a comunicação.20 

- Emoções; 

- Linguagem corporal; 

- Defensiva ou premissas prematuras; 

- Julgamentos baseados em diferenças culturais ou relações interpessoais; 

- Mensagens mistas; 

- A incapacidade de pensar de forma clara e lógica sobre o que será comunicado, como 

dizer: "Os envelopes estão a acabar". Quando o que eu quis dizer foi: "Precisamos de 

mais envelopes;" 

- Incapacidade de entender os interesses e características do interlocutor e moldar a 

mensagem, a fim de obter toda a atenção e compreensão; 

- Falta de retorno. 

                                                 
20 https://www.skillsyouneed.com/ips/principles-communication.html 
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Competências de comunicação do Mentor 

Numa sociedade altamente tecnológica e competitiva dominada pela imagem, velocidade, 

eficiência, criatividade a atualização permanente das relações parece desvanecer-se. Este tipo 

de sociedade causa vários tipos de medos, especialmente para aqueles que, devido à idade ou 

incapacidade, sentem insegurança, instabilidade, imprevisibilidade no local de trabalho e o 

medo do seu desempenho não atender às expectativas dos outros. 

Arora & Rangnekar argumentam que "nesse contexto, a facilitação do apoio de mentores aos 

protegidos pode desempenhar um papel significativo na construção da autoconfiança dos 

funcionários por meio de feedback e reforço positivo. Isso também contribuirá para criar um 

ambiente propício à assunção de riscos que reduz o medo de falhar. Tomando o conceito de 

resiliência na carreira (London & Mone, 1987) como a extensão em que as pessoas resistem 

às barreiras ou interrupções na carreira que afetam seu trabalho, autoconfiança, necessidade 

de realização, disposição, capacidade de assumir riscos e agir de forma independente e 

cooperativa Nesse contexto incerto, é muito importante, acima de tudo, comunicar, informar e 

esclarecer. Usando a empatia, colocar-se no ponto de vista do outro é o primeiro passo para 

estabelecer uma comunicação eficaz e, ao mesmo tempo, reduzir a ansiedade e o stress no 

trabalho e promover um ambiente seguro. 

Segundo Morris-Williams e Grant, muitas das competências para ser um bom mentor são 

comuns a outros profissionais, como.21 

Autoconsciência: isto é, o reconhecimento de si mesmo, do seu próprio caráter, das suas 

forças e fraquezas, desejos e sua própria intolerância. O desenvolvimento da autoconsciência 

pode ajudá-lo a reconhecer quando está estressado ou quando está sob pressão. É um pré-

requisito básico para uma comunicação eficaz, para estabelecer relacionamentos 

interpessoais, para desenvolver empatia com os outros. 

Empatia: é a capacidade de imaginar como a vida pode ser para outra pessoa, mesmo em 

situações com as quais você não está familiarizado. Tentar a empatia pode ajudar a entender e 

                                                 
21 Zoe Morris & Andrew Grant (2012) Be a good mentor, Education for Primary Care, 23:1, 56-58, DOI: 
10.1080/14739879.2012.11494070 
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aceitar o "diferente"; isso pode melhorar as interações sociais por exemplo, em situações de 

diferenças culturais ou étnicas. 

A capacidade empática também pode ser uma ajuda sensível para oferecer apoio às pessoas 

que precisam de cuidados e assistência ou tolerância. Empatia é definida como uma 

competência de comunicação, que inclui três componentes: 

- Cognitiva; 

- Afetiva; 

- Comportamental 

Embora Watson (2003), 22 no seu estudo se refira à área da educação, ela apresenta um 

argumento convincente que também pode ser transferido para a mentoria. Construir relações 

de apoio implica formação e aprendizagem de competências sociais, emocionais e morais e 

entendimentos. Primeiro o mentor deve tentar entender três necessidades importantes das 

mentorandas e trabalhar para descobrir como suprir essas necessidades e motivar a 

mentoranda: 

- a necessidade de pertencer, uma necessidade que pode não ter sido adequadamente atendida 

no passado; 

- a necessidade de ser competente; 

- a necessidade de experimentar autonomia. 

Aprender a confiar é uma competência necessária não apenas para a mentoranda, mas também 

para o mentor, pois todo o processo de mentoria é uma construção de relacionamento 

interpessoal baseada na compreensão e confiança mútuas. 

Competências de relacionamento interpessoal: ajuda a se relacionar e interagir com os outros 

de uma maneira positiva, para ajudar as mentorandas a construir relacionamentos positivos 

                                                 
22 Watson, Marilyn (2003) Learning to Trust: Transforming Difficult Elementary Classrooms Through 
Developmental Discipline 
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com os outros por meio de muitas competências interpessoais, como sorrir e dizer olá a um 

parceiro de trabalho ou perdoar um amigo após um conflito; criar e manter relacionamentos 

amigáveis que possam ter um forte impacto no bem-estar mental e social. 

Essa capacidade pode ser expressa em termos de relacionamento com os membros da equipa, 

favorecendo a manutenção de uma importante fonte de apoio social; reuniões de trabalho e 

linguagem orientada à comunidade para criar um sentido de pertença ao grupo e a valores 

partilhados. também pode significar ser capaz, se apropriado, de terminar construtivamente as 

relações de trabalho. Se, durante o ciclo de orientação, a mentoranda concluir que outro 

ambiente de trabalho estará mais de acordo com as suas expectativas, poderá planear essa 

mudança, mantendo o capital social adquirido. 

Escuta ativa: é uma arte que pode ser aprendida. Frequentemente, quando ouve outra pessoa 

falar, ouve até certo ponto, mas também pode se distrair e se envolver noutras atividades - 

pensando noutra coisa, olhando em volta, digitando, ouvindo outras pessoas, lendo etc. Às 

vezes, assume que sabe o que o orador vai dizer e começa a formular uma resposta, em vez de 

prestar total atenção ao que está a dizer no momento. A escuta ativa envolve renunciar a todas 

as outras atividades no momento e dar toda a atenção ao ato de escutar para garantir que 

entende a intenção do interlocutor e os sentimentos por trás das suas palavras.23 

 - Mantenha o contacto visual com o mentoranda enquanto ele estiver a falar; 

- Evite distrações; 

- Interrompa todas as outras atividades; 

- Preste atenção ao que o mentoranda está dizendo, mantenha-se em silêncio ; 

- Respeite os silêncios; 

- Diga sim, sim ... 

- Reformule mostrando uma atitude de entendimento; 

                                                 
23   https://www.ohsu.edu/school-of-medicine/mentoring/active-listening 
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- "Diga" o que o outro disse; 

- Solicite esclarecimentos; 

- Resuma o que o mentoranda disse; 

- Preste atenção não apenas às palavras, mas também aos sentimentos por trás das 

palavras. (Ao se referir aos sentimentos do mentoranda [[Parece que está com raiva de ... 

"]), pode deixar claro que entende o que o orador está a dizer e também entende os 

sentimentos do orador sobre o assunto.) 

- Expresse-se. 

Questionamento aberto - Fazer a pergunta certa está no centro de uma comunicação eficaz e 

troca de informações. Ao usar as perguntas certas numa situação específica, pode melhorar 

toda uma gama de competências de comunicação. Por exemplo, pode recolher informações 

melhores e aprender mais, criar relacionamentos mais fortes, gerir pessoas com mais 

eficiência e ajudar outras pessoas a aprender também. Perguntas abertas suscitam respostas 

mais longas. Elas geralmente começam com o que, por que, como. Uma pergunta em aberto 

solicita ao entrevistado o seu conhecimento, opinião ou sentimentos. "Diga-me" e "descreva" 

também podem ser usados da mesma maneira que as perguntas em aberto. Aqui estão alguns 

exemplos: 

- O que aconteceu na reunião? 

- Por que reagiu ela dessa maneira? 

- Como foi a formação? 

- Diga-me o que aconteceu depois? 

- Descreva as circunstâncias com mais detalhes. 

As perguntas abertas são boas para: 

- Desenvolver uma conversa aberta: "O que fez nas férias?" 
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- Descobrir mais detalhes: "O que precisamos fazer mais para tornar isso um sucesso?" 

- Descobrir a opinião ou os problemas da outra pessoa: "O que acha dessas mudanças?" 

Numa reunião de mentoria, as perguntas fechadas são usadas apenas no final da sessão, 

quando o mentor precisa testar o entendimento dos problemas objetivos das mentorandas, 

para ajudar a concluir uma discussão "nós concordamos" para alcançar um compromisso ou 

ajudar a mentoranda a tomar uma decisão sobre a próxima etapa do ciclo de orientação, 

definindo metas. 

Comunicação eficaz: saber se expressar, tanto ao nível verbal quanto no não verbal, com 

métodos adequados em relação à cultura e às situações. Isso significa poder expressar 

opiniões e desejos, necessidades e medos, poder, em caso de necessidade, pedir conselhos e 

ajuda. 

Para comunicar o mentor precisa de espaço e tempo, planear e preparar reuniões é uma 

ferramenta muito importante para trabalhar na mensagem para obter feedback: 

- Tente esclarecer ideias antes de comunicar; 

- Defina o verdadeiro objetivo de cada comunicação; 

- Analise antes de comunicar todos os aspetos materiais e humanos envolvidos; 

- Ao planear comunicações e quando conveniente consultar outras pessoas (colegas, 

supervisores, empregadores); 

- Ao comunicar, tenha muito cuidado com qualquer duplo significado e com o conteúdo 

básico da mensagem. 

- Estruture logicamente; 

- Prenda a atenção do interlocutor; 

- Seja autentico, permanentemente ciente das informações de feedback; 

- Acompanhe e confirme o que foi dito. 
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7Cs de uma comunicação eficaz em Mentoria 

Para garantir que comunica da maneira mais eficiente e envolvente possível e, assim, melhora 

a sua produtividade no trabalho, a sua comunicação precisa seguir os 7Cs de uma 

comunicação eficaz, também conhecidos como os sete princípios de comunicação. 

Clara - Qualquer mensagem precisa sair claramente da sua comunicação, em vez de o 

mentoranda ter que assumir as coisas e retornar a si para obter mais informações. Isso só 

levará mais tempo a ser desperdiçado em e-mails ou telefonemas. Não tente comunicar muitas 

coisas numa mensagem.24 

Correta - precisa garantir que o mentoranda tem conhecimento e educação suficientes para 

entender os termos técnicos que você usa na sua comunicação. 

Completa - Mensagens incompletas levam a iterações, muitas idas e vindas e desperdício de 

tempo e esforço dos dois lados. 

Concisa - concisão significa verbosidade, ou seja, comunicar o que deseja transmitir com o 

mínimo de palavras possível sem abrir mão dos outros Cs de comunicação. Concisão é uma 

necessidade para uma comunicação eficaz. A comunicação concisa possui os seguintes 

recursos: 

- Economiza tempo e também custos. 

- Sublinha e destaca a mensagem principal, pois evita o uso de palavras excessivas e 

desnecessárias. 

- A comunicação concisa fornece uma mensagem curta e essencial em palavras limitadas 

ao público. 

- A mensagem concisa é mais atraente e compreensível para o público. 

                                                 
24 https://www.invensislearning.com/blog/7-rules-of-effective-communication-with-examples/ 
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- A mensagem concisa é de natureza não repetitiva.25 

Concreta - implica ser particular e clara, em vez de nebulosa e geral. A concretude fortalece a 

confiança. A mensagem concreta possui os seguintes recursos: 

- É suportada com factos e números específicos. 

- Utiliza palavras claras e que constroem a reputação. 

- Mensagens concretas não são mal interpretadas. 

Coerente - A mensagem precisa ter um fluxo lógico. 

Cordial - Ser cortês é de profunda importância num ambiente corporativo. Os indivíduos que 

trabalham juntos não são necessariamente amigos e, portanto, para manter um relacionamento 

saudável de trabalho, ser cortês é uma necessidade. Insultos ocultos e tons agressivos só 

causam problemas entre os indivíduos e resultam em moral e produtividade reduzidas. 

A cortesia implica que a mensagem deve mostrar a expressão do remetente e respeitar o 

destinatário. O remetente da mensagem deve ser sinceramente educado, criterioso, reflexivo e 

entusiasmado. A mensagem cordial possui os seguintes recursos: 

- Cortesia implica levar em consideração tanto os pontos de vista quanto os sentimentos do 

destinatário da mensagem. 

 - A mensagem cordial é positiva e focada no público. 

 - Utiliza termos que mostram respeito pelo destinatário da mensagem. 

 - Não é de todo tendenciosa. 

Segundo Rubenstein (1978: 209) “Se todos soubessem com antecedência exatamente o que 

uma pessoa iria dizer, ele não precisaria dizer. A comunicação ocorre apenas quando a sua 

                                                 
25 https://www.managementstudyguide.com/seven-cs-of-effective-communication.htm 
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mensagem é, pelo menos até certo ponto, imprevisível. 26   Deixe também que o sua 

mentoranda tenha muito controlo sobre o que vocês dois falam - e como você fala sobre isso. 

Trate os outros como você quer ser tratado. 

Comunicação não verbal 

Os não-verbais constituem a maior parte da comunicação, porque são difíceis de falsificar - o 

corpo mostra a verdade automaticamente; as palavras podem mentir. A ciência da linguagem 

corporal é um olhar fascinante sobre a mecânica subjacente ao comportamento subconsciente 

que todos transmitimos, intencionalmente e não intencionalmente, através do nosso não-

verbal. A linguagem corporal envolve o comportamento físico de nossos corpos - contacto 

visual, postura, gesto, orientação e assim por diante - enquanto a comunicação não verbal 

abrange toda a comunicação da linguagem corporal e também inclui roupas e adornos, fatores 

ambientais e até a maneira pela qual usamos o tempo. Lembre-se de não tirar conclusões 

precipitadas com a comunicação não-verbal: um gesto, postura ou outra manifestação 

isoladamente pode não significar nada. Grupos de comportamentos ou grupos de informações 

podem criar uma imagem mais previsível. 

No mundo da comunicação, interagimos com os outros por meio de nossos três sentidos 

principais - visão, som e tato (cheiro e paladar são os sentidos menores, arredondando os 

cinco sentidos). 

Os componentes da comunicação não verbal são: 

Cinésica: é o estudo de expressões faciais, posturas e gestos. A cinésica ajuda na comunicação 

eficaz, pois ajuda a: 

- melhorar a linguagem corporal e a qualidade da interação; 

- saber o que nossa aparência pessoal ajuda na comunicação eficaz; 

                                                 
26 RUBENSTEIN, H. (1978) - Language and Probability, 209- 220, in MILLER, G.A. (1978) - Psychology and 
Communication, Washington, Voice of America, Forum Series, (1ª ed. 1974) 
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- aprender as expressões faciais enquanto se fala com uma determinado pessoa em vez de 

para uma comunidade; 

- na manutenção do contato visual, postura adequada e gesto eficaz durante todo o 

processo de comunicação. 

Exemplos de comunicação não verbal que expressam significado sem dizer uma palavra são 

numerosos; um abraço pelo carinho, uma palmadinha nas costas para dar conforto, um leve 

toque no braço ou na mão para estabelecer ligação, um aperto de mão de saudação, etc. 

Segundo Eunson “Em algumas situações, é claro, que a comunicação não verbal compreende 

100% da mensagem enviada - por exemplo, tocar a mão de um parente em luto, ou dois 

amantes que olham um para o outro - mas noutros, pode compreender apenas 10% ou menos. 

Em todo o caso, a ideia de aplicar percentagens é errada”. 

Depois, há todos os exemplos de movimentos corporais e auto apaziguadores que comunicam 

muito: um dedo na têmpora, esfregar o queixo, puxar a orelha, brincar com o cabelo, coçar o 

nariz, morder os dedos, apertar as mãos nos punhos, morder o lábio, balançar a perna, cruzar a 

perna, etc, etc, etc. É uma longa lista. 

Se a pessoa com quem está a falar está se a comportar de uma maneira, a linguagem corporal 

dela pode ser uma indicação de que o que se está a dizer não é totalmente preciso. Eu digo 

"pode" porque há casos em que o que estão a fazer não tem nada a ver com o que estão a 

dizer. Por exemplo, diz-se que uma pessoa que cruza os braços na conversa está a dar o sinal 

de que está se a afastar / reservar / não quer contacto. Mas isso nem sempre é verdade, pode 

ser que a pessoa esteja com frio, tenha ansiedade, faça isso como uma pose de poder etc. Isso 

serve um propósito, mas cabe às outras pessoas interpretar corretamente. E isso é da 

perspetiva, se estiver envolvido ativamente numa conversa com essa pessoa. 

Nunca mantenha os braços cruzados, especialmente durante reuniões presenciais formais. Isso 

sugere que não está aberto ao feedback e também pode sugerir que está a tentar dominar a 

situação. 

O mais importante é não apenas observar os não verbais, mas também entender os sinais de 

comunicação que são transmitidos. 
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Por exemplo, o que dizem diferentes apertos de mão sobre a outra pessoa que entra numa 

reunião consigo? O que diz o seu aperto de mão sobre os seus sentimentos em relação à 

próxima interação? está feliz? ténue? nervoso? reservado? inseguro? esperançoso? tímido? 

Quando se deve usar um leve toque no braço, ou melhor ainda, na mão (pele com pele)? O 

que é que isso transmite? 

A comunicação não verbal é frequentemente específica da cultura. Embora o aceno positivo 

da cabeça e o negativo da cabeça sejam comumente entendidos em todo o mundo, eles estão 

longe de ser universais. Em algumas partes da Bulgária e da Grécia, por exemplo, acenar com 

a cabeça significa não, enquanto noutras partes da ex-Jugoslávia e sul da Índia, sacudir a 

cabeça significa que sim (Axtell 1998). Historicamente, acenar com a cabeça pode estar 

relacionado com uma reverência, que era - e é - uma maneira de mostrar submissão à vontade 

de outra pessoa. 

O autor também refere que “nas culturas ocidentais, nas conversas os indivíduos que desejam 

assumir o papel de orador podem aumentar a sua taxa de acenos de cabeça, movimentar-se 

nos seus assentos, aumentar os 'grunhidos amigáveis' e 'pedir' atenção adicional com a mão 

levantada, dedo ou caneta. E argumenta sobre os diferentes significados citados (Fast 2002; 

Krumhuber, Manstead & Kappas 2007) “Uma cabeça inclinada pode significar várias coisas, 

incluindo 'eu estou a ouvir' (com expressão pensativa), 'eu gosto muito de você' (com 

expressão tímida e sorridente) ou 'estou com raiva' (com expressão agressiva) ”. 

Sabia que enquanto na Argentina erguer um punho no ar com os nós dos dedos apontando 

para fora, expressa vitória, no Líbano, levantar um punho fechado é considerado rude? 

Oculesics: É o estudo do papel do movimento ocular, do comportamento ocular, da 

comunicação não verbal relacionada, incluindo o contacto visual, piscar, arregalar os olhos, 

levantar as sobrancelhas e dilatar a pupila. 

Os olhos são talvez a característica mais expressiva do corpo humano. Os olhos dizem mais 

do que as palavras jamais poderiam dizer. 
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O contacto visual indica interesse, abertura e, às vezes, até excitação, embora o contato visual 

agressivo - ou o olhar fixo - possa ser interpretado como um sinal de hostilidade. Além disso, 

a falta de contacto visual também transmite uma mensagem, muitas vezes que o ouvinte está 

entediado e / ou não está prestando atenção. 

O contacto visual pode sinalizar que: 

- Está a prestar atenção. 

- Respeita a pessoa com quem está a falar. 

- Bem como uma variedade de emoções diferentes. 

Por exemplo: 

Quando o professor notar que a maioria dos alunos não está a olhar para ele, pode concluir 

que não estão a prestar atenção. 

Deve-se notar que a cultura desempenha um papel nos oculósicos, pois a necessidade de 

contato visual e a civilidade que ela proporciona na cultura americana diferem muito de uma 

cultura asiática, por exemplo, onde o contato visual é frequentemente considerado rude 

(DeFleur, 2005). 

Os americanos usam o contacto visual para mostrar respeito e estão ouvindo. Mas, o olhar 

prolongado é considerado rude por lá. Os japoneses não preferem o contato visual; eles 

dirigem o olhar para baixo do queixo. 

Nos grupos ocidentais, o contato visual é usado para regular a conversa: uma pessoa que está 

falando em um grupo pode romper o contato visual com outras pessoas enquanto fala, 

focando novamente em uma pessoa que faz sinais de 'oferta' apenas quando estiver pronta 

para ceder o chão (Argyle, 1999). Da mesma forma, os ouvintes tendem a olhar mais para os 

falantes do que para os ouvintes, mas os falantes tendem a restabelecer o contato visual em 

pontos críticos enquanto conversam para buscar reforço, feedback ou aprovação dos ouvintes; 

quando cada um está olhando um para o outro, é estabelecida uma "janela de observação" 

(Bavalas, Coates & Johnson 2002). 
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Eunson destacou mais dois "fenómenos aparentemente universais é o 'brilho da sobrancelha' - 

um levantamento das sobrancelhas ao conhecer ou reconhecer alguém (Eibl-Eibesfeldt 2007) 

e a dilatação ou expansão da pupila quando estamos interessados em algo. 

Sabia que nos primeiros 90 segundos - 4 minutos você decide se está interessado em alguém 

ou não. Há estudos revelam que 50% dessa primeira impressão vem da comunicação não 

verbal, que inclui oculósicos. 

Essa é uma percentagem questionável, mas aparece em vários estudos que afirmam que 

apenas 7% vem de palavras - o que realmente dizemos. 

Háptico: É o estudo do toque. O toque é o meio mais eficaz para comunicar sentimentos e 

emoções. O Háptico está intimamente relacionado ao estudo da Proxémica (o estudo do 

espaço na linguagem corporal). Nos dois casos, lidamos com espaço e território pessoais - o 

toque geralmente é o resultado direto de permitir que outras pessoas entrem no nosso espaço 

íntimo. Obviamente, não permitiríamos que outros nos tocassem se não nos sentíssemos à 

vontade em estar perto deles. 

Sabia que o nível aceitável de toque varia de uma cultura para outra? 

Na Tailândia, tocar a cabeça de alguém pode ser considerado rude. 

Proxémica: É o estudo da distância mensurável entre as pessoas à medida que elas interagem. 

Relaciona-se com o espaço entre você e um indivíduo, mostrando como eles se sentem à 

vontade um com o outro. Existem diferentes medidas do espaço para indicar isso. 

De acordo com Edward T. Hall, a diferença de espaço pode resultar em ansiedade ou 

relaxamento 

O uso de proxémica mostra o quão perto se está de uma pessoa. 

Pode haver: 

- Distância íntima de 15 a 45 cm para abraçar 

- Distância pessoal de 45 a 120 cm para interagir com os amigos 
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- Distância social de 1,2 a 3,5 m para interagir com conhecidos 

- Distância pública acima de 3,5m para falar em público 

Essas distâncias descritas são culturalmente originárias da cultura americana, nas culturas 

latinas podem ser menores. 

Sabia que a quantidade de espaço pessoal durante uma conversa informal deve variar entre 

mais ou menos 45 cm - 1,20 m, enquanto a distância pessoal necessária ao falar com uma 

multidão de pessoas deve ser de cerca de 3 a 3,5m? 

Cronémica: É o estudo do uso do tempo na comunicação não verbal. 

Já observou alguma vez que, embora um funcionário não se preocupe em atrasar alguns 

minutos para encontrar um colega, para um gestor que tenha uma reunião com o Conselho de 

Administração, uma chegada tardia será considerada uma sugestão não verbal de que ele / ela 

não respeita o seu superior? 

Paralinguística: É o estudo de variações de afinação, velocidade, volume e pausas para 

transmitir significado. É um tipo de comunicação não verbal baseada nas qualidades da sua 

voz e na maneira como você vocaliza. 

- Capacidade de acalmar as pessoas através do tom de voz, ritmo e expressões faciais. 

- A capacidade de excitar uma multidão pela qualidade vocal, volume, ritmo e gestos. 

Além das palavras que diz (comunicação verbal), a sua voz inclui muitas informações que 

podem ser interpretadas (muitas vezes inconscientemente) por aqueles com quem está a 

comunicar. 

Por exemplo, o seu sotaque não apenas indica de onde é, mas também pode fazer parecer 

inteligente, sexy, assustador ou mais estereótipos dependendo do que um ouvinte associa a 

esse sotaque. 

Outras qualidades da sua voz também podem ser interpretadas. Pense nas vozes profundas e 

ressonantes de James Earl Jones e Morgan Freeman - elas parecem autoritárias. Pense no som 
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nasal de Steve Urkel - irritante! Um falador lento pode parecer pensativo, cansado ou talvez 

não inteligente. Um falador rápido pode parecer animado, sombrio ou ansioso 

Gaguez, volume vocal e inflexão são qualidades mais paralinguísticas que moldam as 

mensagens verbais mais literais que falamos. Paralinguagem afeta a comunicação porque 

permite que as palavras sejam interpretadas de maneira diferente, dependendo da mensagem 

que queremos transmitir. 

Dependendo do tom da voz, entende-se a emocionalidade e a afetividade do emissor e, ao 

analisar o ritmo, se este é quente, vivo, modulado, animado, é porque está vinculado à pessoa 

que entra em contacto e conversa, ao que acrescentamos cortesia 

Tudo isso influencia o processo comunicativo, de modo que não é o que dizemos, mas como 

o dizemos. 

Curiosamente, quando o orador estiver a fazer uma apresentação e estiver a procurar uma 

resposta, ele fará uma pausa. No entanto, quando nenhuma resposta é desejada, ele fala mais 

rápido com uma pausa mínima. 

Aparência Física: A sua aparência física contribui sempre para a forma como as pessoas o 

percebem. Cabelos bem penteados, roupas passadas e um sorriso animado sempre terão mais 

peso do que palavras. 

De acordo com Kozonoman (2019), as roupas que vestimos enviam sinais poderosos para 

nossos pares e estranhos, projetando a autoimagem de nós que queremos exibir. O mesmo 

autor destaca que "o uso da cor se tornou uma expressão importante de quem somos, como 

nos sentimos e no que acreditamos". 

A psicologia das cores também é usada para determinar ou identificar a "aparência" de uma 

pessoa. 

Se alguém usa preto, isso pode indicar sentimentos de luto ou tristeza. Cores brilhantes 

indicam felicidade e paz. Também é bastante importante ressaltar que a maneira como se 



Work Inclusion                                                           Projeto nº 2018-1-PL01-KA202-051049 

          Projeto co-financiado pelo Programa Erasmus + 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente 

o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser 

feitas com as informações nela contidas. 

veste e a cor que escolhe ajuda realmente um estranho a concluir traços e preferências de 

personalidade. 

Lembre-se de que "o que dizemos" é menos importante do que "como o dizemos", pois as 

palavras representam apenas 7% da nossa comunicação. 

Entenda e aproveite a comunicação não verbal, pois ajuda a formar melhores primeiras 

impressões.27 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
27 https://www.managementstudyguide.com/non-verbal-communication.htm 
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Competências de comunicação das Mentorandas 

As mentorandas devem estar cientes de que mais e mais empregos são perdidos para a 

automação e os produtos e tecnologias são cada vez mais sofisticados. É necessário 

adaptarem-se e investir numa atualização contínua ou serão marginalizadas ou excluídas do 

mundo do trabalho. Portanto, será cada vez mais importante que as funcionárias se 

concentrem e desenvolvam competências sociais; competências como liderança e 

comunicação. . 28  Atualizar implica mudar numa direção positiva, útil e agradável para 

aquelas que estão nesse processo. 

Recomendações para uma relação Mentor / Mentoranda de sucesso - 
Melhores práticas 

O mentor e a mentoranda devem estar cientes de que: 

Considerando que leva tempo para construir um relacionamento baseado na confiança e 

manter essa confiança ao longo de todo o processo de orientação. Lembre-se de que ambos 

são responsáveis pela construção do relacionamento. 

Considerando que, para alguém que é nova na empresa, ela pode ouvir as palavras do mentor, 

mas prestará mais atenção às suas ações. Verifique se as suas ações estão alinhadas com os 

seus valores e a sua função. 

Ser empático permite que as pessoas entendam a dinâmica do poder que frequentemente 

influencia as relações sociais, especialmente no local de trabalho. 

1. Esteja disponível 

                                                 
28 https://mentorloop.com/blog/your-employees-need-
mentoring/?utm_source=adwords&utm_term=&utm_medium=ppc&utm_campaign=Mentoring+Program&hsa_
mt=b&hsa_net=adwords&hsa_grp=73470789271&hsa_cam=925547181&hsa_acc=2974345261&hsa_src=g&hs
a_ver=3&hsa_ad=351154856153&hsa_tgt=dsa-748076392060&hsa_kw=&gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-
ARIsAL4pviBGKDwI200b7l77Rdc95DSVmX2wqWw92fVoxGO1j6mhGnw3SqbDZtMaAtQIEALw_wcB 
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2. Tenha resiliência. A citação da mentoria no local de trabalho de Arora e Rangnekar29 tem 

um papel importante para melhorar a resiliência dos funcionários. Além disso, a criação de 

uma força de trabalho resiliente tornou-se um dos desafios mais difíceis para as organizações 

na década atual, devido à prevalência de incertezas e outras pressões competitivas em todo o 

mundo. Como resultado, os funcionários geralmente acham difícil perseverar na carreira 

escolhida. Assim, para atingir a estabilidade em circunstâncias tão ambíguas, a orientação e o 

apoio de uma pessoa sénior experiente, que pode funcionar como um protetor e um modelo 

exemplar, instila um sentido de confiança entre os funcionários e ajuda-os a lidar 

efetivamente com os obstáculos.  

De acordo com Lidenberger (2008), os mentores permitem que as protegidas vejam o campo 

mais amplo de oportunidades e dêem os seus conselhos valiosos para progressão na carreira 

para se fortalecerem em resiliência. 

3. Dê voz à sua mentoranda e escolha ao decidir sobre as atividades. 

4. Seja positivo. 

5. Respeite a confiança que a sua mentoranda deposita em si. 

                                                 
29 Arora,Ridhi & Rangnekar, Santosh Workplace Mentoring and Career Resilience: An Empirical Test 


