
Unidade 2 - Autogestão e 
autodesenvolvimento

Subunidade 1.1. - Autogestão e autodesenvolvimento



“O autoconhecimento é o início da automelhoria.”– Baltasar Gracián



Subunidade 1.1.: Os principais objetivos de autogestão e autodesenvolvimento para os participantes são
principalmente:

• Saiba o que é a autogestão e baseie-se no autoconhecimento como ponto de partida para o

desenvolvimento de skills e competências.

• Reflita sobre a responsabilidade ao trabalhar num contexto de LOCAL DE TRABALHO DIGITAL, e a

necessidade de ser proativo.

• Desenvolva a autoeficácia para atingir objetivos.

• Aprenda a formular objetivos corretamente.

Objetivos



Autoconhecimento, o que significa?

O autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer processo de desenvolvimento pessoal e

aprendizagem, porque significa tornarmo-nos conscientes de quem somos, que pontos fortes nos

ajudarão a alcançar o que queremos e reconhecer quais as áreas em que devemos melhorar. É por isso

que o autoconhecimento, construído com base na autoconsciência, está diretamente ligado à

capacidade de autogestão.

Tradicionalmente, o autoconhecimento tem sido definido na Filosofia

como o conhecimento das próprias sensações, pensamentos, crenças e

outros estados mentais. Na verdade, por vezes é referido ao facto de

descobrirmos os nossos verdadeiros eus.



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O autoconhecimento faz parte da INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, ao ser capaz de identificar e gerir

as nossas próprias emoções e o seu impacto na forma como definimos a relação connosco e

com os outros, sendo também fundamental para o autodesenvolvimento.

Daniel Goleman foi o primeiro a colocar o foco no termo "inteligência

emocional" como um conjunto de competências (autocontrolo,

entusiasmo, empatia, perseverança, etc.) com impacto direto no nosso

dia-a-dia. Se olharmos para o modelo de Daniel Goleman, dentro da

inteligência emocional encontramos dois componentes: intrapessoal e

interpessoal. Dentro da componente intrapessoal, a primeira

competência a desenvolver é o autoconhecimento.



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Como usar a ferramenta de análise SWOT pessoal

Tornarmo-nos conscientes de quem somos, em quem e no quê nos podemos tornar (como indivíduos

e como profissionais), é um elemento-chave para o nosso desenvolvimento e sucesso profissional.

Uma das ferramentas mais conhecidas e usadas no negócio é a Análise SWOT, que pode ser adaptada

para se tornar no SWOT PESSOAL. Isto permite-nos analisar a nossa situação pessoal, observando os

talentos e atributos que temos e reconhecendo as nossas fraquezas (ou áreas de desenvolvimento). É

igualmente importante estar consciente do que se passa atualmente à nossa volta (a situação

económica e política, por exemplo), que nos pode ajudar ou impedir de alcançar objetivos pessoais.



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Como usar a ferramenta de análise SWOT pessoal

Pode encontrar diferentes tipos de matriz, mas aqui fornecemos-lhe um modelo básico que pode usar para desenvolver o

seu SWOT PESSOAL:

Reflita sobre as seguintes questões:

1. Como posso beneficiar com os meus pontos fortes para desfrutar de oportunidades?

2. Como posso enfrentar possíveis ameaças com os meus pontos fortes?

3. Como é que os meus pontos fracos podem afetar novas oportunidades?

4. Alguns dos meus pontos fracos apoiam novas ameaças? Como posso lidar com isso?

Assista ao seguinte vídeo: Daniel Goleman Introduces Emotional Intelligence | Big Think

ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU


Como desenvolver o autoconhecimento

Sempre que definir um novo desafio, deve realizar uma análise de SWOT pessoal para definir

o ponto de partida e o subsequente plano de ação. Esta análise interna (sobre os seus

pontos fortes e fracos), deve ser dividida em conhecimento, experiência, competências,

atitudes, atributos da sua personalidade, etc.

Se tiver a oportunidade de fazer um teste para melhorar o seu autoconhecimento, deve

tentar um deles completar a sua autoperceção.



Alguns BENEFÍCIOS do autoconhecimento

● Destaca as áreas que precisa de melhorar, bem como mostra os pontos fortes que deve

melhorar, mantendo ao mesmo tempo um desenvolvimento pessoal contínuo.

● Ter conhecimento sobre que pontos fortes pode trazer para a sua aprendizagem

melhorará a sua automotivação e o seu impulso para alcançar os seus objetivos. Aplica-se

também ao treino de VET com os reclusos, pois ao conhecer os seus pontos fortes e os

seus limites irá aumentar as suas sessões e melhorar o seu tempo de aprendizagem.



Autoeficácia e proatividade

O conceito de autoeficácia está relacionado com a teoria cognitiva social de Albert Bandura e

as suas teorias comportamentais. Bandura define-o como "a crença nas suas capacidades

para organizar e executar o curso das ações necessárias para gerir situações prospetivas,

produzindo níveis de desempenho designados que exerçam a sua influência sobre eventos

que afetam as suas vidas".

Também podemos defini-lo como a crença no próprio sucesso, ou a capacidade de lidar com

situações e alcançar o sucesso. Naturalmente, a confiança que temos em nós mesmos

influencia a nossa autoeficácia, tal como os sucessos ou fracassos passados também a

influenciam, especialmente a "interpretação" que damos a esses sucessos e fracassos.

https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074


Alguns benefícios da autoeficácia no autodesenvolvimento

● Como a autoeficácia está ligada à autoconfiança, ao provar a

sua eficácia, a sua autoconfiança aumenta, mas também

melhora o seu compromisso com as tarefas que precisa de

realizar e com o tempo de aprendizagem. A sua taxa de

realização aumentará.

● Melhora as capacidades de organização, o que também é útil

com a gestão de tempo.

● Após os benefícios do autoconhecimento, a autoeficácia

melhora a saúde mental e reduz o nível de stress quando

enfrenta novos problemas e desafios.



O que é a proatividade?

• Ser proativo refere-se a uma pessoa que assume o controlo da sua vida; alguém que

toma a iniciativa e faz decisões sobre o seu desenvolvimento e o caminho que escolhe

para a vida.

Uma atitude pró-ativa dá-nos poder, abre um número infinito de 

possibilidades, faz-nos sentir competentes e "poderosos". As pessoas pró-

ativas sentem-se no controlo e responsáveis pelas suas próprias vidas, 

tomam a iniciativa de tornar os seus objetivos uma realidade e, 

consequentemente, esperam sucesso.



A autoeficácia e a proatividade requerem automotivação e entusiasmo

para atingir objetivos e completar tarefas diárias, o que é

absolutamente essencial quando se trabalha a freelance, autoestudo,

teletrabalho, etc.



Como desenvolver a autoeficácia e a proatividade

Rodeie-se de pessoas que o capacitam, que acreditam em si, por exemplo, pessoas otimistas e

pró-ativas que o contagiam com o seu espírito de autoaperfeiçoamento e autoconfiança.

Verifique as suas emoções, porque determinarão muito a sua capacidade de começar e, em

última análise, alcançar qualquer objetivo que estabeleceu a si mesmo. Leve o seu tempo para

avançar mais na inteligência emocional (verifique a secção anterior, se necessário).

Faça uma lista das suas conquistas pessoais, e detalhe o que o ajudou a alcançá-las no passado. 

Este exercício vai ajudá-lo a motivar-se e a seguir em frente. 



Como desenvolver a autoeficácia e a proatividade

Aprenda com cada erro e fracasso.

Celebre cada conquista. Isto vai ajudá-lo a desenvolver a autoestima de que precisa para

desenvolver a sua autoeficácia.

Quando confrontado com uma situação desafiante, ou com um objetivo que deseja alcançar,

reflita sobre o que pode fazer, sobre o quê e como pode influenciar. Então, pense em que

atributos tem para resolver essa situação ou para alcançar o que propôs. Não se esqueça de

pensar também no que lhe falta e o que pode fazer para superar isto.



Autoeficácia e proatividade no teletrabalho e no 
autoestudo

• Incentivam uma comunicação eficaz e boas relações de trabalho com os outros,

mesmo que isto seja através de um meio digital, em vez de face a face. Tudo

funciona melhor quando colegas interagem bem juntos.

• Ajudam-nos a trabalhar de forma independente e produtiva.

• Permitem-nos avaliar objetivamente as nossas crenças.

• Ajudam-nos a ter uma visão construtiva dos nossos erros e fracassos, ao 

nos concentrar na aprendizagem que nos proporcionam. 



Autoeficácia e proatividade no teletrabalho e no 
autoestudo

• São duas das competências mais valorizadas pelas empresas, uma vez que implicam que o

trabalhador não se limita apenas a fazer as tarefas atribuídas, mas também permite que o

colaborador demonstre iniciativa e interesse. Os profissionais pró-ativos fazem sempre a milha

extra e acrescentam valor a cada oportunidade.

• Os planos de ação são concluídos mais rapidamente devido ao foco dos trabalhadores. Isto

porque a autoeficácia e a proatividade facilitam a transformação das ideias em ações.

• Incentivam a criação de pensamentos, procurando sempre diferentes opções para problemas

do dia-a-dia.



OBJETIVOS: Como definir objetivos pessoais

Definir objetivos está intimamente relacionado com a autogestão e ser motivado por metas,

pois implica uma tendência para alcançar constantemente os resultados desejados, mantendo

altos níveis de desempenho e qualidade. Implica também o desejo de alcançar

consistentemente os "melhores valores pessoais", melhorando sempre o desempenho

passado. Sem objetivos, é difícil conceber uma estratégia e um plano de ação adequados para

alcançar o que precisa.

Uma das ferramentas mais populares é a técnica SMART. Quando estabelece objetivos

"SMART", a possibilidade de os atingir aumenta.



Objetivos SMART

S→ SPECIFIC: um objetivo deve ser detalhado. Um objetivo deve ser claro e específico. O que realmente deseja alcançar?

M→ MEASURABLE: um objetivo deve ser claramente mensurável. Como saberá quando o alcançar? Como vai

acompanhar e avaliar quando o alcançar?

A→ AMBITIOUS: um objetivo tem que ser algo ambicioso. Tem que ser significativo e relevante para a sua vida. Como é

que este objetivo vai acrescentar algo à sua vida? Requer mudanças no seu dia-a-dia?

R→ REALISTIC: um objetivo tem sempre que ser alcançável, mesmo que seja ambicioso e difícil. Possui os recursos para

alcançá-lo? Já foi alguma vez alcançado?

T→ TIME BOUND: um objetivo deve ser definido a tempo. O que pretende alcançar? Em que data?



Dicas para definir os seus objetivos pessoais

Não se esqueça que os seus objetivos devem corresponder às suas próprias circunstâncias, o que

significa: tempo e recursos disponíveis e expectativas realistas sobre as melhorias da sua

carreira/aprendizagem.

Sempre que se proponha a um desafio, use sempre a técnica SMART para definir os seus

objetivos. Se o objetivo for a longo prazo, estabeleça micro-objetivos que lhe permitam fazer

alguns progressos e melhorar o seu sentido de autoeficácia. Discuta com os seus alunos sobre os

seus objetivos e esperanças sobre a formação de codificação de forma a ajudá-los a definir os

seus objetivos SMART.



Dicas para definir os seus objetivos pessoais

Finalmente, é importante que o objetivo seja escrito. Se o expressarmos de forma concisa e

resumida, o nosso nível de compromisso para o alcançar aumentará. Além disso, coloque-o onde

o pode ver com regularidade, para que se possa manter focado e localizar o quão perto está de o

alcançar.

Se possível, comunique-o a outros. Isto ajuda-o a perseverar e a manter o compromisso para o

alcançar. Prepare um portfólio ou um painel, se possível, para escrever objetivos comuns entre os

alunos reclusos, para que se possam manter motivados ao visualizarem-nos durante as sessões.

Assista ao seguinte vídeo: Why the secret to success is setting the right goals, TEDTalk x John

Doerr (11:51min)

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I


Definição de objetivos em ambientes de 
trabalho/aprendizagem online

● Só conseguimos atingir os objetivos que estabelecemos,

porque quando definimos o objetivo, definimos o rumo.

● Ter um objetivo claro torna-se fácil para o nosso cérebro dar

todo o seu potencial, focando-se no que queremos alcançar.

● Ajuda-nos a decidir sobre planos de ação, a analisar os

resultados que obtemos e a avaliar o nosso

desenvolvimento/sucesso.

● Aumenta a nossa produtividade.



Recursos adicionais:

Vídeo relacionados em Inglês:

• Daniel Goleman Introduces Emotional Intelligence | Big Think

• Strategies To Become More Emotional Intelligent (David

Goleman, 10:31min)

• Why the secret to success is setting the right goals, TEDTalk x

John Doerr (11:51min)

Vídeos relacionados em Português: 

• Qual é o sentido da vida? História do Girassol -🌻

• Como conhecer a si mesmo - Identidade e Autoconhecimento

• Passos para o AUTOCONHOCIMENTO - SejaUmaPessoaMelhor

• Inteligencia Emocional

Vídeos relacionados em Espanhol

• ¿Cómo conocerte a ti mismo? Ejercicio de Autoconocimiento

• Nathalie Detry. Inteligencia emocional y autoconocimiento

• DAFO PERSONAL: ¿Qué es y cómo se hace? 

• ¿Cómo trazar metas y sueños? - Principio de éxito (SMART GOALS) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=pJdUJmSqDGE
https://www.youtube.com/watch?v=oIOsPdO85CA
https://www.youtube.com/watch?v=bEvP4PvCzS0
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4


Atividades
É a vossa vez!

Atividade 1.

Desenhe a sua própria análise de SWOT pessoal (pode utilizar o modelo acima). Concentre-se nos seus próprios pontos fortes

e oportunidades, mas também preste atenção às suas debilidades e ameaças que poderá enfrentar na sua

carreira/aprendizagem. Na formação de reclusos, proponha a autorreflexão, para que cada um deles possa pensar sobre os

seus atributos e recursos. Pode usar uma matriz adequada para escrever ou apenas propor discutir em voz alta. Perguntem-

se:

- Em que sou bom? Em que me quero concentrar? Em que habilidades sou bom? Reflita sobre os seus pontos

fortes.

- O que preciso de melhorar? O que posso aprender? Reflita sobre os seus pontos fracos.

- Este treino de VET é uma oportunidade para mim? O que posso fazer para aproveitar esta situação? Como posso

ter lucro? Reflita sobre as suas oportunidades.

- Que obstáculo posso enfrentar? Alguma coisa me impede? Reflita sobre as suas ameaças.



Atividades
É a vossa vez!

Atividade 2.

Pense nas suas próprias capacidades e experiências quando enfrentou situações novas/difíceis. Como

reagiu a elas? Concentre-se nas suas emoções e nas ferramentas que achou serem úteis para alcançar o

sucesso no passado. Preste atenção às dificuldades que encontrou ao longo da viagem, o que pode

aprender com elas? Como pode melhorar na próxima vez?

Na formação de reclusos, proponha situações de autorreflexão para que cada recluso possa pensar sobre as

suas próprias habilidades e discutir sobre possíveis melhorias. Pode propor alguma discussão para refletir

sobre a proatividade, como por exemplo: como lidaram com a demissão, como superaram um desgosto

amoroso, quando perderam algo valioso para eles, como enfrentaram uma entrevista de emprego,...



Atividades
É a vossa vez!

Atividade 3.

Por que não começa a definir os seus próprios objetivos? Demore o seu tempo para pensar quais são os seus

objetivos dentro do programa de formação Coding OUT. Certifique-se de que os seus objetivos são SMART.

Trabalhe com os seus reclusos para ajudá-los a definir os seus objetivos. Pode criar um Diário de Definição de

Objetivos com todos eles ao dedicar alguns minutos no início de cada aula para definir os objetivos da lição.

Escreva-as e coloque o pedaço de papel num local visível, para que todos possam visualizá-lo durante a sessão.

Pode desenvolver esta atividade semanal ou mensalmente.

Peça-lhes que também fixem alguns objetivos pessoais (ligados ou não ao programa de formação Coding OUT), e

dediquem alguns minutos por semana para se lembrarem dos objetivos uns dos outros, para que os reclusos

possam recordá-los e, lentamente, estarão empenhados em alcançá-los.



Unidade 2 - Autogestão e 
autodesenvolvimento

Subunidade 1.1. - Autogestão e autodesenvolvimento


