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Introdução 

O projecto CIA torna a relação entre jovens e idosos extremamente 
positiva, permitindo por um lado o desenvolvimento de competências 
pessoais e profissionais baseadas no intercâmbio de conhecimentos e 
experiências entre jovens e idosos através dos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais Locais, com o objetivo de melhorar a empregabilidade dos 
jovens e permitir o seu acesso à tomada de decisões cívicas, com especial 
referência ao grupo de jovens que, devido à sua escassa formação, 
experiência ou nível de desenvolvimento de competências, têm maiores 
dificuldades em entrar no mercado de trabalho. 

Este guia visa fornecer aos interlocutores as ferramentas práticas 
necessárias para gerir adequadamente a atividade dos Conselhos, pôr em 
prática as competências aprendidas e gerar as inter-relações adequadas 
entre os CIAs e os jovens trabalhadores, agentes de emprego, ONGs, 
autoridades locais e regionais e outros grupos-alvo. A missão do 
Interlocutor é construir uma ponte entre os Conselhos Cívicos 
Intergeracionais e outras estruturas tais como trabalhadores de juventude, 
agentes de emprego, ONGs de juventude, municípios, organismos 
regionais, e outras entidades que estejam relacionadas com os objectivos 
do projecto.  

❖ Ensinar os jovens a usar a inteligência emocional como meio de 

desenvolver competências e aptidões interpessoais através das 

relações jovens-maiores no trabalho diário dentro de uma CIA. 

 

❖ Dar orientações apropriadas para promover através dos Conselhos 

Intergeracionais a participação activa dos jovens na tomada de 

decisões cívicas. 

 

❖ Definir acções de empregabilidade através da cooperação ativa 

entre os jovens e os seniores. 

 
 

 
  



 

5 

 

1. Jovens – a principal relação 

Vivemos numa sociedade onde as novas tecnologias ganharam um papel 
de liderança na nossa vida quotidiana, onde a velocidade é recompensada 
antes da qualidade, valores que são muito diferentes dos que tínhamos há 
algumas décadas atrás. 

Devido a este desenvolvimento significativo e ao aumento da esperança de 
vida, as relações sociais entre jovens e idosos são afetadas por um enorme 
fosso entre gerações. Isto torna a comunicação entre os dois grupos difícil, 
afectando, em muitos casos, a compreensão entre eles. 

Geralmente, pensamos que a cooperação intergeracional beneficia 
sobretudo e exclusivamente os jovens, contudo, dificilmente notamos que 
é benéfica para ambas as partes, uma vez que as relações entre pessoas 
de diferentes gerações favorecem o envelhecimento activo e são um factor 
importante para a motivação e participação das pessoas mais velhas na 
sociedade. As actividades intergeracionais promovem a escuta activa, a 
compreensão e a empatia de ambos os grupos, a inclusão social, 
especialmente das pessoas idosas, e destinam-se a colmatar o fosso 
intergeracional e a promover a aprendizagem mútua entre gerações. 

 

Image 1 Source: Memesbams 

https://memesbams.com/old-people-memes/
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A aprendizagem é uma faculdade humana que desenvolvemos 
continuamente. A aprendizagem como processo não é apenas formal 
quando frequentamos instituições de ensino formal, mas também quando 
a assimilamos através de atividades diárias. Assim, aprendemos ao longo 
da vida, em qualquer fase do ciclo de vida, mesmo na velhice. 

A aprendizagem beneficia não só através da aquisição de conhecimentos 
teóricos e práticos, mas também através da melhoria cognitiva, emocional, 
fisiológica e funcional, em suma, o impacto na qualidade de vida. Uma 
pessoa mais velha que aprende, é um cidadão preocupado com ele e 
comprometido com os outros, o que promove a mudança social a partir da 
experiência de vida, pensando na sua própria geração e nas gerações 
vindouras. Em conclusão, a comunicação intergeracional permite promover 
experiências de relacionamento e cooperação entre pessoas de diferentes 
idades, visando promover a transmissão e intercâmbio de conhecimentos, 
competências e valores, e que, para além de permitir o enriquecimento 
pessoal e grupal, pode contribuir activamente para a coesão e 
desenvolvimento da comunidade. 
A cooperação intergeracional envolve crianças, jovens e idosos, melhorando 
o seu conhecimento uns dos outros e aprendendo valores de lazer, sociais 
e de solidariedade. Outros impatos positivos que os idosos recebem por 
fazerem parte de um programa intergeracional são uma melhor capacidade 
de lidar com a doença, o desenvolvimento de competências na utilização de 
novas tecnologias e uma maior integração na vida comunitária. 

Através destas relações intergeracionais, o importante potencial das 
pessoas idosas, a sua força e o seu impulso para manter a dignidade, torna-
se visível. Há muitos benefícios a serem ganhos com estas relações, por 
exemplo, uma maior solidariedade e intercâmbio entre as diferentes 
gerações. Em particular, para as pessoas mais velhas, os benefícios 
incluem:  
❖ Melhoria da auto-estima e do humor, graças à manutenção de relações 
sociais com outras gerações. 

❖ Maior vitalidade. Aumento da atividade e da energia para continuar a 
desfrutar da vida quotidiana. 

❖ Diminuição do sentimento de solidão à medida que aumentam as relações 
sociais e a atividade. 
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❖ Integração. Os mais velhos sentem que pertencem, que estão integrados 
e que vivem juntos na sociedade. 

❖ Manutenção da aprendizagem. A aprendizagem continua. O 

conhecimento aumenta graças ao intercâmbio que se realiza entre 

gerações. 

Além disso, promove-se o envelhecimento activo e a solidariedade entre 

pessoas de diferentes gerações. Em suma, cada geração tem algo a 

contribuir para a outra.  
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2. Como construir uma ligação entre o CIA e 

outras estruturas 

Os Conselhos Cívicos Intergeracionais são formados por jovens e seniores 
para partilhar conhecimentos, experiências e competências interpessoais 
para melhorar as suas competências-chave relacionadas com o diálogo 

intergeracional, melhorar a sua empregabilidade, promover a integração 
social dos jovens de grupos desfavorecidos e participar em programas e 

ações que permitam apresentar os resultados obtidos às autoridades 
locais, municípios ou organizações regionais, incluindo organizações civis, 

e subsequentemente implementar as suas propostas.

 

Image 2 Source: Pinterest 

A tarefa dos interlocutores é estabelecer uma ligação entre os Conselhos, 
em particular com os produtos ou resultados dos conselhos, e outras 
estruturas tais como autoridades locais, municípios, entidades regionais, 
ONGs e outras entidades civis sem fins lucrativos. 
Por conseguinte, cada interlocutor criará uma rede de intervenientes locais 
com a ajuda do responsável de projecto de cada parceiro e, em conjunto, 
constituirão uma força colectiva para implementar as medidas ou ações de 
interesse resultantes dos acordos levados a cabo pelos conselhos. 
Os jovens reforçarão a sua ligação com o grupo de adultos mais velhos, 
criando uma ligação entre gerações para um bem comum na qual os jovens 
poderão apresentar as suas propostas e ideias às autoridades locais, 
municípios, entidades regionais, ONG e outras entidades civis sem fins 
lucrativos em  

https://www.pinterest.com.au/pin/369787819386005492/
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ordem a implementar ações para a melhoria da empregabilidade, formação 
profissional, integração social e laboral com o apoio do coletivo de pessoas 
idosas. 

2.1. Quais estruturas?   

Estas iniciativas têm sem dúvida a participação de outros agentes sociais, 
no entanto, é essencial que estes não sejam os protagonistas. 

É importante fazer uma aproximação sobre quais são os atores que podem 
intervir mais frequentemente nestas iniciativas e qual é o papel que podem 
desempenhar. Entre os actores que podem estar envolvidos em projetos da 
CIA encontram-se: 

 

❖ Organismos Públicos: Podem colaborar em iniciativas a diferentes 
níveis. De uma perspectiva económica, transferência de espaços, 
aconselhamento sobre a implementação de iniciativas, etc. As 
Administrações Públicas Locais são muito mais acessíveis e adequadas 
para projectos que tenham impacto no ambiente local. Também podem 
ser estabelecidas relações com as áreas da Juventude das 
administrações regionais. 
❖ Institutos Educacionais: Para que estas iniciativas sejam levadas 

a cabo, é necessária uma educação sobre diferentes tópicos, tais 
como o empreendedorismo, porque se não for muito difícil que 
qualquer iniciativa deste tipo seja desenvolvida por jovens. 

❖ ONG’s: Existem organizações sem fins lucrativos que estão bem 
conscientes da realidade do mundo juvenil, das suas necessidades, 
das suas preocupações, e dos seus principais problemas. Assim, o 
seu valor estará no apoio às iniciativas promovidas e no trabalho em 

 

 Estruturas 

 Organismos 
Públicos 

 ONGs  Institutos 
Educacionais 

 Empresas 
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rede em áreas comuns. O movimento associativo juvenil é de grande 
importância em muitos países europeus. 
 

❖ Empresas: Por vezes a escala dos projetos CIA, determinam em 
parte, o grau de envolvimento do setor privado. 

2.2. Técnicas para criar uma ligação 
As ações apresentadas pela CIA a estas estruturas devem ter determinadas 
caraterísticas: 

❖ Credibilidade da iniciativa 
 

❖ Adaptação da proposta para cada estrutura (Organizações 
públicos, ONG, etc. 
 

❖ Ações de comunicação das atividades da CIA 

Será necessário conceber um plano de divulgação e comunicação no qual 
sejam descritas as atividades a realizar. Será igualmente necessário 
elaborar um manual de identidade corporativa para a CIA. 

Um interlocutor (sénior) será responsável pela elaboração do plano de 
disseminação e pela gestão de todas as actividades planeadas. 

Atividades de Disseminação: 

❖ Website da CIA 

❖ Presença nas redes sociais (Facebook, twitter, instagram, ...) 

❖ Comunicados de imprensa 

❖ Newsletters em que são descritas as propostas da CIA 

❖ Organização de reuniões com intervenientes locais 

❖ Preparação dos relatórios e apresentação das propostas 

❖ conferências de imprensa 

A plataforma de colaboração será um canal de comunicação entre as CIA e 
os grupos de interesse (trabalhadores juvenis, agentes de emprego e 
voluntários de ONG de juventude, centros de juventude, agências de 
emprego, ou serviços sociais municipais, especialmente instituições 
públicas) com o objectivo de que as CIA sejam tidas em conta na 
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implementação de acções / programas cívicos nos quais os jovens, em 
cooperação com os idosos, possam contribuir com as suas propostas. 

2.3. Evolução e monitorização 

Todas as acções de divulgação destinadas a estabelecer relações com as 
estruturas acima descritas terão como objectivo propor o envolvimento 
destas organizações nas propostas de projecto desenvolvidas e aprovadas 
em cada CIA. 

As acções levadas a cabo pelos interlocutores para alcançar estas 
colaborações devem ser avaliadas e acompanhadas para medir o seu grau 
de sucesso e conhecer o seu impacto. 

Quanto aos resultados do Plano de Divulgação, serão estabelecidos 
indicadores qualitativos e quantitativos para a sua avaliação.  

Cada acção terá os seus próprios indicadores:

 

 
❖ Conferência de imprensa: quantas notícias foram publicadas, em que tipo 
de meio, que extensão, se a mensagem que queríamos foi expressa... 

❖ Workshops: quantas pessoas participaram, quantos pedidos de 
informação foram feitos, através de que canal foram informados 

❖ Website da CIA: quantas visitas únicas temos, quanto tempo estão na 
nossa página, como chegam até ela 

❖ página no Facebook ou Twitter: o número de menções, RTs, seguidores, 
etc. 

 

 

 
Conferência 

Imprensa 
 Workshops  CIA website 

 
Facebook  ou 

Twitter 
 
Reuniões de 
inquéritos, 

etc. 
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❖ Inquéritos, reuniões, etc., podem ser muito úteis 

Graças a estes indicadores, verificar-se-á se os objetivos foram atingidos 
ou se é necessário reorientar a estratégia. 

Podemos também realizar um acompanhamento através da participação 
destas estruturas na plataforma colaborativa do projecto da CIA: quantas 
organizações se registaram, quantas vezes entram na plataforma, que tipo 
de relação se estabelece com a CIA... 

O número de contatos efetuados, as reuniões organizadas e, finalmente, as 
propostas que receberam apoio das estruturas contatadas, serão 
indicadores que servirão para avaliar as acções dos interlocutores da CIA. 

Esta avaliação dos resultados servirá para saber se os objetivos estão a ser 
atingidos ou se, caso contrário, algumas das ações realizadas para os atingir 
deverão ser melhoradas ou alteradas. 
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3. A melhoria da empregabilidade através da 

parceria e relação com as partes 

interessadas 

3.1 Relação entre os Conselhos Cívicos 
Intergeracionais e as partes interessadas  

Este capítulo fornece aos interlocutores uma série de ferramentas para 
facilitar a execução das suas tarefas, uma vez que os diferentes Conselhos 
tenham sido envolvidos. É importante para o intercâmbio de boas práticas 
na gestão das associações, a relação com os idosos como fonte de 
conhecimento e experiência, a melhoria da empregabilidade através da 
parceria e da relação directa com as partes interessadas ligadas à gestão 
do emprego dos jovens ou o envolvimento dos jovens na tomada de 
decisões cívicas através da forma associativa.  

Conselhos Cívicos Intergeracionais com uma estrutura extensa e uma rede 
complexa de relações, o número de grupos de interessados pode ser 
significativo. Para ajudar a gerir estas relações, as partes interessadas 
podem ser classificadas de acordo com vários critérios: 

❖ “Stakeholders” internos são todas as pessoas diretamente 
relacionadas com os Conselhos Cívicos Intergeracionais, por 
exemplo, empregados, acionistas, gestão.  

❖ “Stakeholders” externos são todos aqueles grupos que 
operam no ambiente dos Conselhos Cívicos Intergeracionais, por 
exemplo, clientes, fornecedores, concorrência, meios de 
comunicação, ONG's, etc. 

❖ “Stakeholders” positivos podem ser os grupos-alvo, o cliente 
ou a instituição financeira.  

❖ “Stakeholders” negativos pode ser identificado como o 
concurso, instituições que afectam negativamente a 
implementação dos Conselhos Cívicos Intergeracionais. 

❖ “Stakeholders” primários são aqueles de quem depende 
diretamente o funcionamento da empresa, permanecendo em 
estreitas relações com os Conselhos Cívicos Intergeracionais, 
empregados, clientes, fornecedores, investidores, etc. 
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❖ “Stakeholders” secundários permanecendo de certa forma “à 
margem”, a sua relação com os Conselhos Cívicos 
Intergeracionais não é crucial, nem é necessária para a 
sobrevivência dos Conselhos. 

Os “stakeholders” podem ser divididos a níveis locais, regionais e nacionais 

 

 

 

  Câmaras municipais 

 
A nível 
local: 

 Associação de 
Terceira idade  

Centros de 
formação ligados à 
formação de jovens 

 Serviços Sociais 
Locais  Agências locais de 

desenvolvimento 

 Agentes de 
emprego locais 

  Governos Regionais 

 
A nível 

regional:  

 Associações de 
Terceira Idade  ONG’s Jovens  

 Câmaras de 
Comércio  

Serviços de 
Empregabilidade 

Regionais 

 Serviços Sociais 
Regionais 
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3.1. Gestão de empregabilidade Jovem 
Como resultado da implementação de programas de diálogo com os jovens 
e envolvendo-os nas atividades dos Conselhos Cívicos Intergeracionais, os 
Conselhos Cívicos Intergeracionais podem:  

❖ Tomar melhores decisões empresariais 

❖ Gestão mais eficiente do risco  

❖ Possibilidade de desenvolver planos de desenvolvimento a longo prazo  

❖ Ter em conta os valores dos Conselhos Cívicos Intergeracionais e as 
necessidades do ambiente 

❖ Estimular a inovação e as mudanças nos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais 

❖ Verificação em curso de atividades intergeracionais dos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais 

A primeira fase da gestão das relações com as partes interessadas nos 
Conselhos Cívicos Intergeracionais será a preparação de um mapa 
detalhado e de uma base de dados das principais partes interessadas. 
Depois os canais de comunicação apropriados podem ser ajustados para 
cada grupo: 

❖Empregados 
❖Reuniões regulares 
❖Newsletter intergeracional dos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais  
❖ Internet 

❖ Sondagens de opinião 
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❖ Serviços de satisfação dos clientes 

❖ Comunidades Locais 

❖ Coperação com Organizações não Governamentais 

❖ Programas de Parceiros 

❖ Comunicação com os Media ( Redes sociais) 

❖ Cooperação com as autoridades regionais e locais 

❖ Involvimento nas atividades dos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais 

❖ Cooperação com escolas e institutos operacionais 

Devemos ter em mente que os facilitadores trabalharão e administrarão os 
Conselhos e realizarão medidas / acções / projectos / propostas. Os 
interlocutores estabelecerão uma ligação entre os Conselhos, em particular 
com os produtos ou resultados dos Conselhos, e as outras estruturas, tais 
como autoridades locais, municípios, entidades regionais, ONG e outras 
entidades civis sem fins lucrativos. Por conseguinte, cada interlocutor criará 
uma rede de intervenientes locais com a ajuda do responsável de projecto 
de cada parceiro e, em conjunto, constituirão uma força colectiva para 
implementar as medidas ou acções de interesse resultantes dos acordos 
levados a cabo pelos conselhos. 

O workshop a ser implementado durante a vida dos projectos, tanto para 
jovens como para trabalhadores juvenis, agentes de emprego e voluntários 
de ONG de juventude, peritos em empregabilidade e outros intervenientes 
de interesse, tem como objectivo estabelecer procedimentos e linhas de 
melhoria para a implementação dos Conselhos Cívicos Intergeracionais e a 
gestão dos trabalhadores juvenis. 

Melhorar a empregabilidade 

A "Plataforma Colaborativa" terá um papel especial na promoção dos 
Conselhos Cívicos Intergeracionais e na formação de facilitadores e 
parceiros.Os Conselhos Cívicos Intergeracionais, melhoram a 
empregabilidade graças ao estabelecimento de ligações de colaboração com 
os jovens trabalhadores, agentes de emprego, ONGs de juventude, peritos 
em empregabilidade, autoridades e instituições públicas, bem como outros 
intervenientes de interesse com o objetivo de estabelecer procedimentos e 
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linhas de melhoria para a implementação dos Conselhos Cívicos 
Intergeracionais, melhorando a empregabilidade dos jovens, a sua 
integração social e laboral e o reconhecimento das ações e programas 
decorrentes das CIAs no âmbito do desenvolvimento das políticas de 
emprego e integração por parte dos organismos públicos. 
O grupo de pessoas mais idosas, que fazem parte dos diferentes Conselhos 
Cívicos Intergeracionais e que prestam apoio, conhecimento e 
aconselhamento aos Conselhos estabelecidos, será parte ativa na melhoria 
do emprego.

 

Ilustração 3 Source: Cartonist groups 

Algumas ações a serem tomadas para a melhoria da empregabilidade são: 

❖ Formação e programas de segunda oportunidade 

❖ Formação linguística 

❖ Aconselhamento e apoio didático adicional para encorajar os jovens a 
continuar ou retomar a educação 

❖ Assistência aos jovens de grupos de risco na aquisição de qualificações 
adequadas 

❖ Aprendizagem baseada no trabalho  

❖ Aprendizagem 

❖ Formação em competências digitais 

❖ Empreendedorismo 

❖ Como iniciar um negócio  

https://www.cartoonistgroup.com/cartoon/Pickles/2017-04-12/156303
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4.  Acções de empregabilidade através da 
cooperação ativa entre jovens e adultos 

A empregabilidade pode ser entendida como o que define se um profissional 
está apto ou não para uma vaga. Isto pode consistir num conjunto de 
capacidades fundamentais de um indivíduo no mercado de trabalho. 
Características como o trabalho em equipa, competências interpessoais, 
socialização, entre outras, são cada vez mais valorizadas por aqueles que 
recrutam. Como fatores que influenciam a empregabilidade, destaca-se a 
competência e vocação, a situação financeira, o bem-estar físico e mental, 
a competência e técnica, e as capacidades interpessoais. 

 

Ilustración 4 Source: Cartoonstock 

https://www.cartoonstock.com/directory/g/generational_differences.asp
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4.1. Programa de emprego e apoio para a 
qualificação de pessoas com defeciência 
e incapacidades 

É um projecto de apoio ao emprego e qualificação no domínio da 
reabilitação profissional que integra várias modalidades de apoio a pessoas 
com deficiências e incapacidades que têm dificuldades de acesso, 
manutenção e progressão no emprego. É promovido por entidades públicas 
e pessoas privadas ou colectivas, com ou sem fins lucrativos. O programa 
inclui, entre outras, as seguintes medidas e modalidades: apoio à 
qualificação, apoio à integração, manutenção e reinserção no mercado de 
trabalho e emprego apoiado. Tem também financiamento como apoio 
complementar. 

Gabinete de Inserção Profissional 

O GIP -Gabinete de Inserção Profissional- é a organização que fornece apoio 
a jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do 
seu percurso de inserção ou reintegração no mercado de trabalho, em 
estreita cooperação com os centros de emprego. O GIP é promovido por 
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, tais como instituições 
privadas de solidariedade social, associações sindicais e empresariais, 
autoridades locais, entre outras, com o objetivo de desenvolver uma atitude 
empreendedora de abordagem ao mercado de trabalho, reforçando o apoio 
aos desempregados e outros grupos em desvantagem na definição ou 
desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reintegração no mercado 
de trabalho e também complementando a actividade do serviço público de 
emprego, numa lógica de proximidade, assegurando o desenvolvimento de 
acções contratualizadas com os serviços de emprego. Desenvolve como 
atividades principais: captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio 
à colocação; apoio à inscrição online de candidatos a emprego; divulgação 
de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e 
empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos e, 
finalmente, ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento 
da atitude empreendedora. 

4.2 Feira de Empregabilidade Universidade do Porto 
A feira de emprego promovida pela Universidade do Porto, a maior a nível 
nacional, conhecida como FIND. U, teve uma evolução, mudando o seu 
nome e imagem, sendo agora denominada FIND YOUR CAREER. 

Actualmente, é cada vez mais crucial comunicar online e eficazmente, 
permitindo FIND YOUR CAREER estabelecer uma ponte direta entre as 
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empresas e os estudantes de talento da U. Porto. Da engenharia, às artes, 
passando pela tecnologia, direito ou línguas, há várias áreas em que nos 
orgulhamos de formar profissionais competentes e reconhecidos 
internacionalmente.  

O objetivo deste evento online é promover uma experiência única de 
networking, e disponibilizar todos os recursos necessários aos estudantes 
e licenciados que procuram oportunidades de integração no mercado e 
exploram diferentes oportunidades de carreira, e às empresas que 
querem recrutar imediatamente ou reforçar o seu banco de talentos. O 
evento está aberto à participação de organizações e empresas de vários 
setores e estudantes e licenciados da U. Porto.  

A feira virtual é uma oportunidade para conhecer e explorar o mercado de 
trabalho e carreiras e conhecer as empresas e perfis profissionais e 
competências que as empresas mais valorizam ou necessitam no imediato 
ou futuro, através das apresentações das empresas (Speed Dating Spot); 
alargar a sua rede de contactos; contatar com representantes das 
empresas que mais lhe interessam, através de chat; candidatar-se a 
ofertas de emprego e estágios e submeter candidaturas espontâneas; ter 
uma experiência de recrutamento online; participar em webinars 
relacionados com o desenvolvimento de competências, marketing pessoal 
e exploração de carreira; e esclarecer dúvidas sobre CV, entrevistas e 
gestão de carreiras. 

A participação é gratuita tanto para visitantes/candidatos como para 
empresas/expositores.  
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5.  Como participar num CIA  

5.1. Passos a seguir num CIA 

Para que uma reunião do conselho seja altamente eficaz, é importante que 
cada um dos participantes se envolva ativamente na mesma e assuma 
certos compromissos que a façam funcionar sem sobressaltos. 

Para o conseguir, recomenda-se que se sigam estes passos: 

1. Preparar para a reunião  

Uma forma de fazer com que a reunião decorra sem problemas é consultar 
os tópicos que serão discutidos na reunião. Sabendo em que pontos serão 
trabalhados no conselho, poderemos preparar melhor as nossas possíveis 
intervenções. Os participantes podem mesmo trazer informação preparada 
se quiserem contribuir com um extra para a reunião. 

2. Pontualidade  

Para aproveitar ao máximo a reunião, a chave para a produtividade será a 
atualidade. A fim de evitar atrasos e a necessidade de deixar de tratar 
certos pontos por falta de tempo, é necessário chegar à hora marcada das 
reuniões do Conselho, respeitando assim a própria agenda e a dos outros 
participantes. 

3. Desligar os telemóveis 

Para evitar interrupções desnecessárias na condução da reunião, é melhor 
desligar os telemóveis ou deixá-los em silêncio ou em modo de avião, uma 
vez que uma chamada ou notificação inoportuna durante a reunião pode 
significar a perda de concentração do grupo. Além disso, há sempre a 
tentação de verificar o telefone, o que é uma perda de atenção e pode ser 
irritante para os colegas membros do conselho. 

Participação  

A chave para as reuniões do conselho é a participação activa de cada um 
dos seus membros. Os participantes devem ser encorajados a participar 
nas discussões, transmitindo os seus contributos, pontos de vista e ideias. 
Não devem ter medo de participar, uma vez que se trata de um espaço 
seguro onde não há erros; todas as contribuições serão ouvidas e bem-
vindas. Manter uma mente aberta é muito importante para que as ideias 
fluam em tais reuniões. 
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Ao comunicar com o resto dos participantes, é importante ter um discurso 
claro, concreto e ordenado (que não se opõe a dar espaço à naturalidade 
da improvisação) e que o tom de voz seja elevado para que todos os outros 
nos possam ouvir. Além disso, deve-se procurar empatia e encorajar a 
participação dos outros participantes, o que ajuda a manter o contacto 
visual com todos eles. Ou seja, nem sempre olhar para as mesmas pessoas 
ou falar directamente sem olhar para a pessoa. 

A linguagem utilizada deve ser clara e simples para que todos a 
compreendam. Além disso, é muito útil utilizá-la correctamente, 
distinguindo claramente a apresentação de factos concretos das opiniões 
ou emoções que podem ser expressas durante a reunião. 

Finalmente, uma vez libertados, é importante não monopolizar o tempo da 
reunião e estar ciente de que os outros participantes vão querer ter o seu 
tempo para participar. Idealmente, as intervenções não devem exceder os 
10 minutos. Além disso, é importante que as intervenções se concentrem 
nos temas da agenda e não se debrucem sobre outras questões que possam 
afastar o tempo dos objectivos da reunião. 

Audição Ativa 

Durante a reunião é importante manter o foco na pessoa que está a falar e 
fazer um esforço para compreender e receber a sua mensagem. É 
importante manter um olho na pessoa de quem está a falar e incorporar 
sinais a que está a prestar atenção, tais como acenar com a cabeça ou 
manter uma posição interessada. É claro que deve evitar abordar outros 
assuntos enquanto fala com um dos participantes, tais como conversas 
paralelas ou perder o fio da fala.

 

Image 5 Source. Bulbapp.com 

É também muito importante não interromper o orador, respeitando o 
seu tempo de intervenção. Outra forma de mostrar a atenção que damos 
é fazer perguntas à pessoa que está a falar sobre o tema de que fala ou 

https://www.bulbapp.com/
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fazer um breve resumo da sua intervenção entre todos, quando tiver 
terminado de fazer a sua apresentação. 

Manter uma atmosfera positiva 

A atmosfera da reunião é construída entre todos e é certo que algumas das 
opiniões expressas durante o conselho irão colidir umas com as outras. É 
importante não se concentrar nas divergências mas no que pode ser 
extraído de cada ponto de vista para enriquecer o objectivo. O sorriso, a 
bondade e a empatia são ferramentas que devem estar presentes em todos 
os momentos. 

Participar nas conclusões 

Tirar boas conclusões em conjunto é muito importante para que a reunião 
do Conselho seja tão produtiva quanto possível. Para tal, cada 

participante deve ser encorajado a contribuir com a forma como sente que 
a reunião decorreu, se considerar que algum ponto foi deixado pendente 

ou que houve algo que o afetou diretamente e que quer partilhar. 

O vídeo seguinte mostra passos para organizar uma reunião eficaz (pode 
activar as legendas na sua própria língua):

 

Video 1 Source: Youtube  

This link – Este  link, leva-te a um jogo interativo acerca dos passos a seguir 
ou não,  numa reunião.  

https://youtu.be/Smro12PXsW8
https://learningapps.org/display?v=pwimg5oct21
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5.2. Técnicas de Dinamização para um CIA 

Durante as reuniões do conselho intergeracional, a participação de todo o 
grupo deve ser encorajada para que todos possam contribuir com as suas 
opiniões, pontos de vista e avaliações e assim os frutos das reuniões sejam 
diversos, inclusivos e completos.  

Para este fim, podem ser utilizadas várias técnicas de dinamização, sempre 
a partir das seguintes premissas básicas: 

❖ Antes de utilizar uma determinada técnica, é necessário que o seu 
funcionamento tenha sido explicado de tal forma que todos os participantes 
compreendam.  
❖ Deve ser mantida sempre uma atmosfera amigável e descontraída. 
❖ Devemos participar activamente e encorajar outros colegas a participar, 
consolidando o sentimento de um grupo unido.  
❖ As interacções não têm de ser forçadas em circunstância alguma.  
❖ Todos os esclarecimentos necessários sobre o funcionamento de cada 
técnica podem ser solicitados até que sejam completamente claros para 
todos. 

5.2.1. Pensamento Criativo 

Quando um grupo diverso se reúne, como no caso dos conselhos 
intergeracionais, multiplicam-se as possibilidades criativas. Portanto, é 
importante permitir que todos os pensamentos criativos que possam 

surgir nas reuniões venham à luz. 

Aqui pode ver um vídeo a mostrar um estudo de design de pensamento 
criativo (pode ativar as legendas na sua própria língua): 

 

Video 2 Source: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=rWyClv8bico


 

25 

 

A primeira coisa a fazer é identificar claramente o objetivo sobre o qual o 
pensamento criativo deve começar a ser realizado. Uma vez identificado, 
cada um de vós poderá começar a pensar nas suas próprias preocupações 
sobre o assunto em questão e como ele o afeta na sua vida real, para 
alcançar um envolvimento de grupo no objetivo definido. 

O ambiente tem de ser o mais aberto e descontraído possível, dando espaço 
ao riso, ao humor e à diversão. Ninguém deve ter medo de expressar os 
seus pensamentos, pois sob nenhuma circunstância serão julgados. Haverá 
total liberdade para todos expressarem as suas ideias com a garantia de 
que não podem estar errados de forma alguma. 

Afinal de contas, a única regra básica para implementar o pensamento 
criativo é precisamente quebrar as regras. A lógica e a coerência são postas 
de lado e o processo pode ser confuso ou mesmo parecer caótico em certos 
momentos. Jogos ou desafios que encorajam o pensamento lateral podem 
ser levados a cabo. 

Todas as intervenções são importantes, mas também é importante perder 
o medo dos possíveis silêncios que podem acontecer durante um processo 
de pensamento criativo. Os momentos de introspeção são muito positivos 
nos exercícios criativos e não se deve sentir tensão para os permitir. 

O ritmo será rápido, e haverá espaço para as intervenções de todos, 
saltando de um para o outro e ligando-se entre eles para que cada 
perspetiva se somem.  

Finalmente, serão tiradas conclusões entre todos os participantes, 
considerando todas as ideias criativas que foram apresentadas durante o 
exercício de pensamento criativo do encontro. 

5.2.2. Brainstorming 

O Brainstorming é uma tecnologia fantástica para fazer fluir diferentes 
ideias dentro de um grupo a fim de encontrar a mais adequada para resolver 
um problema ou alcançar um objetivo. 

Para realizar um bom brainstorming, o ambiente deve ser muito 
descontraído, confortável e descontraído. Mesmo pequenos jogos de 
aquecimento podem ser realizados antes de começar a quebrar o gelo. 
Todos devem sentir-se livres no espaço, podendo levantar-se e andar, 
mover-se, mudar de lugar se quiserem estar o mais confortáveis possível. 

Antes de começarmos, precisamos de definir o objetivo sobre o qual as 
ideias que cada participante irá apresentar serão tratadas.  
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Além disso, haverá um lugar onde as ideias que saem serão escritas, seja 
um quadro negro, um cartaz ou um dispositivo informático para que sejam 
visíveis para todos. 

Com um limite de tempo definido, cada participante pode apresentar as 
suas ideias à medida que estas ocorrem. 

Não há necessidade de seguir qualquer ordem ou turno, e é importante que 
nenhuma ideia seja excluída ou criticada. Por vezes, a ideia menos pensada 
traz à luz a chave da nossa solução para o nosso objetivo. No entanto, 
devemos sempre tentar não nos afastarmos demasiado da questão central. 
É importante não aplicar qualquer tipo de censura para que as ideias 
possam fluir sem obstáculos. Mesmo as ideias que podem parecer 
extravagantes no início, mas que certamente trazem algo de valor, devem 
ser permitidas. 

O ideal para manter um ritmo rápido e motivador é que cada ideia seja 
formulada com frases curtas, mesmo que expressas sem razão.  

Uma vez atingido o limite de tempo, o grupo lê todos os recolhidos no 
meio escolhido e escolhe os favoritos entre todos. Não há necessidade de 

ficar apenas com uma delas. De facto, o ideal é combinar vários para 
alcançar o resultado desejado. 

Veja o seguinte vídeo que o ajudará a compreender as técnicas de 
brainstorming (pode ativar as legendas na sua própria língua):

 

Video 3 Source: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=YXZamW4-Ysk
https://www.youtube.com/watch?v=YXZamW4-Ysk
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5.2.3. Role Play  

Na técnica Role Play, as plataformas de reunião atuam como se em palco 
assumissem um papel, mas sem as limitações de um guião ou argumento 
previamente estabelecido.  

O objetivo desta técnica é representar um grupo ou uma situação social 
escolhida com um quadro de referência previamente acordado. 

Com este tipo de ferramenta, a criatividade dos participantes é aumentada 
e consegue-se uma maior facilidade dentro do grupo.  

Para a levar a cabo, a primeira coisa a fazer é escolher as pessoas que 
darão vida ao papel desempenhado. Pode ser feito em pares, em grupos ou 
que apenas duas ou três pessoas subam ao palco enquanto as outras 
assistem. 

O coordenador dará então instruções precisas sobre a situação a ser 
representada; delimitará a situação, explicará como se comportarão as 
personagens representadas, onde se encontram, o contexto da ação... 
Objetos como a decoração ou adereços podem até ser utilizados. 

Depois deve haver tempo para os participantes interiorizarem e prepararem 
o seu papel, fazerem perguntas sobre o espectáculo que vão realizar, etc. 

Uma vez iniciado o espectáculo, a dinâmica não deve ser interrompida para 
permitir a sua livre circulação entre os actores. A posição defendida durante 
o espectáculo deve ser sempre feita a partir do papel que lhes foi atribuído, 
embora seja sempre necessário recorrer à improvisação e à representação. 

No final do exercício, os outros participantes na reunião podem discutir 
como viram o desempenho, as conclusões que tiraram e as principais 
características das personagens que foram representadas e como 
desenvolveram a situação que lhes foi apresentada. 

Este exercício é perfeito para relativizar crenças arraigadas que mostram 
certos papéis e também para se simpatizarem com eles, colocando-se 
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facilmente no lugar uns dos outros e experimentando a realidade de uma 
situação de diferentes pontos de vista. 

Veja o seguinte vídeo que explica 5 maneiras de utilizar a representação de 
papéis no eLearning (pode ativar as legendas na sua própria linguagem)

 

Video 4 Source: Youtube 

5.2.4. Grupos Nominais 

Esta técnica de grupo é utilizada para a geração de ideias e a análise de 
problemas, mas seguindo uma metodologia mais estruturada do que a 
anteriormente explicada e permitindo chegar a um grande número de 
conclusões substanciadas. Promove o consenso ao considerar todas as 
opções do grupo, incluindo as minoritárias, e dará prioridade às que são 
mais interessantes. 

É uma técnica ideal para aqueles momentos em que é necessário ou 
preferido um estilo de tomada de decisão mais estruturado e vem a calhar 
para que mesmo aqueles que têm mais dificuldades em participar o possam 
fazer sem problemas. Para começar com esta técnica, a tarefa será definida 
por uma pergunta clara e direta que será escrita para que todos a vejam. 
Podem ser feitas as perguntas necessárias e pedidos esclarecimentos 
apropriados até que todos os participantes compreendam perfeitamente o 
significado da pergunta. Cada participante gera então ideias 
individualmente e em silêncio, escrevendo as suas ideias em cartões (uma 
ideia por cartão) durante um tempo limitado suficiente para fazer um 
exercício de introspeção e reflexão. Quando todos os cartões estiverem 
prontos, o coordenador escreverá cada uma das ideias num quadro negro 
ou outro dispositivo que seja visível para todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kF4qKbVFR0s
https://www.youtube.com/watch?v=kF4qKbVFR0s
https://www.youtube.com/watch?v=kF4qKbVFR0s
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Cada participante pode solicitar tempo para explicar a sua ideia mais 
amplamente e para fazer perguntas e esclarecimentos sobre a mesma. 

Uma vez explicado e visto por todos, as pontuações serão atribuídas a cada 
uma das ideias, dando prioridade às que obtiveram mais votos na contagem 
das mesmas. 

Com as ideias escolhidas em cima da mesa, o grupo pode começar a 
trabalhar no seu desenvolvimento. 

O vídeo seguinte explica o significado dos grupos nominais (pode ativar as 
legendas na sua própria língua): 

 

Video 5 Source: Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=KDCCXI-T1fE&t=47s
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Anexo 1 

Como activar as legendas no Youtube na sua língua 

O YouTube pode exibir legendas - também conhecidas como legendas 

fechadas - em vídeos carregados na plataforma para fornecer texto escrito 

útil juntamente com o áudio.   

As legendas podem ser geradas automaticamente ou fornecidas pelo 

utilizador que carregou o vídeo, e ligar e desligar as legendas é um processo 

rápido e fácil quando se está a ver um vídeo.  

Veja aqui como ligar essas legendas no YouTube, quer esteja num 

computador ou a utilizar a aplicação móvel.  

Como ligar as legendas no YouTube num navegador da web  

1. Pode ligar as legendas clicando no ícone CC na parte inferior de um vídeo 

do YouTube. Uma linha vermelha aparecerá sob o ícone quando as legendas 

fechadas tiverem sido activadas.  

2. Pode também ajustar as definições das legendas clicando no ícone de 

engrenagem. Se as legendas estiverem disponíveis para um vídeo, uma 

escolha de legendas geradas e outros formatos estará disponível aqui. 

Como ligar as legendas no YouTube na aplicação móvel 

Pode ligar as legendas no YouTube ao ver vídeos no seu iPhone ou Android 

na aplicação móvel.  

Ativar as legendas em ambos os dispositivos é rápido e fácil. Pode ligar e 

desligar a definição em apenas alguns passos. Eis como: 

1. Toque no menu de três pontos no canto superior direito. 

2. Toque no ícone CC, ou Legendas, no menu. 

3. Selecione o tipo de legenda que prefere. 
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