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Introdução 
 

O presente Relatório tem como principal objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela nossa 

organização, no ano de 2020, no âmbito do Acordo de Cooperação entre o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) e a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal.  

  

As atividades desenvolvidas enquadram-se em três domínios centrais de atuação delineados no Plano 

de Ação, inerente ao referido Acordo: 

 

1. Comunicação e informação – esta ação visa informar e sensibilizar a comunidade sobre a evolução 

de políticas sociais relativas à empregabilidade e à inserção social de públicos vulneráveis, no 

âmbito da qual foram rentabilizados os canais de comunicação da EAPN Portugal. Um dos canais de 

comunicação privilegiados é a página da Internet do Acordo de Cooperação entre a EAPN Portugal 

e o IEFP, que reporta o histórico do trabalho desenvolvido e de divulgação das atividades 

implementadas e a implementar.  

2. Informação e Sensibilização – este domínio comporta a Avaliação de Impacto do Projeto Click – 

Estudo Plurianual 2014-2019 – ação focada na auscultação de participantes e de stakeholders 

envolvidos nas edições de 2014 a 2019 no sentido de aferir o impacto do Projeto Click nos percursos 

socioprofissionais dos participantes, com vista a identificar fatores de sucesso e eventuais melhorias 

nas edições subsequentes do Projeto, com o propósito de disseminação de boas práticas. Este 

estudo visa também perceber as representações das diferentes entidades parceiras e a perceção 

dos impactos do Projeto nos participantes. 

3. Intervenção com públicos vulneráveis – esta ação tem como principal objetivo desenvolver um 

conjunto de soft skills,  ativando consequentemente as competências de empregabilidade junto dos 

participantes, que são desenvolvidas através da metodologia de coaching, num conjunto de sessões 

individuais e coletivas. Este domínio transversal a todas as edições fica, nesta 7ª edição, marcado 

pela subdivisão do grupo de 20 participantes em 4 pequenos grupos, devido às restrições inerentes 

ao distanciamento físico impostas pela pandemia SARS-CoV 2. Realçamos que esta subdivisão do 

grupo implicou não só um acréscimo do número de horas alocadas às sessões de coaching coletivo, 

mas também um acrescido esforço em termos logísticos (horários desfasados, espaços adequados, 

etc.). 

 

A estrutura do relatório obedece à apresentação dos indicadores quantitativos e qualitativos definidos 

no Plano de Ação 2020. 

São também apresentadas as principais conclusões, assim como alguns registos visuais das atividades 
realizadas ao longo do Projeto Click, bem como anexos. 
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1. RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS  
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DOMÍNIO A 

COMUNICAÇÃO |INFORMAÇÃO 
 

 

Ação 1 

janeiro a dezembro 

Desenvolvimento, manutenção e atualização dos canais de comunicação da EAPN Portugal 

 

 

Atividade 1 

 

Atualização e manutenção da página da Internet do Acordo de Cooperação entre a EAPN Portugal e o IEFP 

(relatórios de atividades, eventos, estudos, publicações, relatórios europeus, notícias relevantes e outras 

informações).  

 

Indicadores quantitativos: 

• Site do Protocolo IEFP: 834 utilizadores, num total de 902 sessões iniciadas e 1401 visualizações da 

página entre março e dezembro de 2020. De salientar ainda que da totalidade dos utilizadores, 76% 

acederam ao site através de um IP nacional (idioma português) e os restantes através de IP’s 

internacionais; 

• Site do Projeto Click: 400 novos utilizadores, num total de 628 sessões iniciadas e 1762 visualizações 

da página entre março e dezembro de 2020. De salientar ainda que da totalidade dos utilizadores, 

72% acederam ao site através de um IP nacional (idioma português) e os restantes através de IP’s 

internacionais. 

 

Indicadores qualitativos/resultados: 

• Realização de diversas atualizações do site do Projeto Click – Ativar Competências de 

Empregabilidade, nomeadamente no que respeita à atualização do ciclo do Projeto, calendarização 

do Click 2020, atualização da equipa técnica, criação de um novo separador onde foram inseridos 

testemunhos dos participantes e da coach referentes à edição de 2020. No separador dos links de 

acesso, foi também inserida uma nova categoria designada “Medidas de apoio à contratação IEFP”, 

remetendo para o site do IEFP onde constam medidas de apoio à contratação 

(https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/); 

• Atualização frequente de conteúdos nos diferentes domínios temáticos do Acordo; 

• Apresentação pública de resultados em sessão online, a 16 de dezembro de 2020, que contou com 

a presença de diversas entidades parceiras do Projeto.  
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Atividade 2 

 

Publicação na edição impressa e online da Revista de Política Social Focus Social nº 18 de um artigo de 

opinião intitulado de “Ativar Competências de Empregabilidade em tempos adversos”. Este artigo 

apresenta uma reflexão não só em torno dos fatores de sucesso do Projeto Click, mas também abordando 

as questões do trabalho e do Rendimento Social de Inserção (RSI). 

A revista é composta por um conjunto de artigos produzidos por especialistas em diversas áreas, 

nomeadamente políticas sociais e políticas ativas de emprego e inserção profissional; economia social como 

promotora de emprego e inserção; posições tomadas pelos órgãos da União Europeia e pela EAPN Europa; 

implementação de projetos desenvolvidos pela EAPN Portugal, entre outros.  

 

 

Indicadores quantitativos: 

• 1 Artigo de Opinião, da autoria da equipa Click, publicado na Revista  Focus Social nº18 [100% de 

execução do indicador]. 

 

 

Indicadores qualitativos/resultados: 

• Na sua edição online e física a revista tem publicado diversos artigos relacionados com as temáticas 

centrais deste Acordo: Economia Social e Terceiro Setor; Empregabilidade; Empreendedorismo; 

Políticas Ativas de Emprego, entre outros. O ano 2020 fica marcado pela edição física do nº 17, já 

durante o 3º trimestre, estando em fase de produção o nº 18, onde constará o artigo de opinião 

supramencionado. 

 

 

Atividade 3  

 

Notícias divulgadas no Blog Flash Rede, Facebook, Youtube, site do Protocolo e site do Click  

Dinamização do Blog informativo Flash Rede (flashredeblogspot.com) com informações sobre eventos, 

projetos, atividades de formação e medidas nas mais diversas áreas temáticas, incluindo as previstas por 

este Acordo. Constituiu-se num instrumento de comunicação de acesso livre, que conta com mais de 1000 

subscritores, sendo um suporte atualizado diariamente, com mais de 691.100 visualizações acumuladas até 

final de 2020.  

Perante 13.722 seguidores, à data, o Facebook institucional revela-se um forte veículo de comunicação e 

divulgação das atividades dinamizadas pela EAPN Portugal, assim como de notícias pertinentes na área da 

pobreza, exclusão social, empregabilidade, entre outras. 

O canal de Youtube da EAPN, assim como os restantes canais de informação da EAPN, tem o seu foco em 

temáticas que versam sobre aspetos transversais ao trabalho realizado pela EAPN, conforme acima 

referido. 

No âmbito do desenvolvimento das atividades realizadas no terreno, no acompanhamento das sessões de 

coaching, e devido ao grande interesse manifestado por alguns participantes em encetar uma procura ativa 
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de emprego, a equipa Click tomou a iniciativa de proceder ao envio regular de newsletters por email aos 

participantes, com ofertas de trabalho ajustadas aos seus perfis/currículos. Embora não tenha sido uma 

atividade prevista em Plano de Atividades, consideramos ter sido bastante pertinente, tendo tido, inclusive, 

resultado na seleção para entrevistas de alguns dos participantes que enviaram os seus currículos para as 

empresas que tinham processos de recrutamento em curso. Esta atividade originou também o 

acompanhamento de nove participantes a entrevistas de seleção em diversas empresas. 

 

 

Indicadores quantitativos: 

• Foram publicadas nos diversos canais de comunicação da EAPN Portugal (Blog Flash Rede, 

Facebook, Youtube, site do Protocolo IEFP) um conjunto de 37 notícias, 3 artigos, 20 publicações no 

Facebook, 14 vídeos publicados no Youtube da EAPN e enviadas 8 newsletters com ofertas de 

emprego aos participantes, que representa um desvio positivo significativo em relação à meta 

definida no Plano de Atividades 2020 – 164% de execução do indicador; 

• O Blog Flash Rede, ativo desde dezembro de 2009, registou um total acumulado de 691.100 

visualizações, num acréscimo próximo 101.400 visualizações em relação a 2019, neste indicador 

dinâmico;  

• O Facebook constitui um instrumento de utilização permanente como meio de divulgação de 

notícias e eventos, quer no âmbito deste Acordo, quer em atividades desenvolvidas pela EAPN. 

Conta com 13.722 seguidores em finais de dezembro de 2020 (face a 12.595 no final de 2019 – 

acréscimo de 1.127 até final de 2020); 

• O canal de Youtube da EAPN, veículo de disseminação de informação sobretudo em formato de 

vídeo, conta, à data, com um total de 168 subscritores. 

 

 

Indicadores qualitativos/resultados: 

• O ano de 2020 é marcado por um forte impacto mundial ao nível da empregabilidade intensificando-

se, designadamente no 2º semestre, a publicação de notícias no domínio da empregabilidade, indicativo 

da importância estratégica deste domínio (sobretudo tendo em consideração os novos desafios surgidos 

em 2020) para o conjunto do trabalho realizado pela EAPN Portugal;  

• Para além de outros resultados esperados, estava já no final do 3º trimestre cumprida a meta da 

produção e divulgação de novos materiais de divulgação – flyers, cartazes, cadernos e capas para 

transporte de documentos, com o objetivo central de suporte ao ciclo de intervenção junto do público 

alvo [indicador com 100% de execução]. 
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Atividade 4 

 

“Testemunhos do Projeto Click” 

Esta atividade, embora não prevista em Plano de Atividades, revelou-se de pertinente realização, 

assumindo um duplo objetivo. Por um lado, a possibilidade de dar voz aos participantes, ao impacto que o 

Projeto teve nas várias esferas das suas vidas e, por outro, estes testemunhos poderem constituir-se, por 

si só, um veículo de disseminação do Projeto através das vivências dos participantes relatadas na primeira 

pessoa. Consideramos também de extrema importância ter o testemunho da coach que orientou todo o 

processo formativo de coaching, pelo que foi também realizado um vídeo com o seu testemunho. 

 

Indicadores quantitativos: 

Da totalidade dos participantes que integraram o Projeto, 13 participantes aceitaram o desafio de partilhar 

o seu testemunho em formato de vídeo. Aos 13 testemunhos soma-se o da coach, perfazendo um total de 

14. Todos os vídeos foram publicados na página de Facebook da EAPN, no canal de Youtube da EAPN, assim 

como no site do Projeto Click. 

 

 

Atividade 5 

 

“Os rostos do Click” 

Esta atividade, embora não prevista em Plano de Atividades, surgiu da convicção de que o impacto do 

Projeto Click não se mede apenas pelas integrações socioprofissionais dos participantes. Acreditamos que 

a mudança vai para além de indicadores mensuráveis, nomeadamente o impacto psicológico em aspetos 

que se traduzem na autoestima, autovalorização e autoimagem. Como tal, propusemos aos participantes 

o desafio de serem fotografados (sem preparação prévia) na primeira sessão do Projeto. Na última sessão, 

também sem preparação prévia, lançamos o mesmo desafio. O objetivo era fazer uma análise comparativa 

dos rostos dos participantes, antes e depois do Click. O que verificamos, na grande maioria dos casos, foi 

uma mudança extraordinária nas expressões faciais, no sorriso, nas marcas tensas do rosto e até em 

algumas grandes mudanças de visual. Esta evidência é possível verificar no power point que serviu de base 

à reunião final de apresentação de resultados do Projeto Click 2020, e que consta em anexo ao presente 

Relatório. 

 

Indicadores quantitativos: 

• Realização de 26 registos fotográficos respeitantes a 13 participantes, tendo a primeira captação de 

imagem decorrido na primeira sessão do Projeto e a segunda na última sessão. 
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Indicadores qualitativos/resultados: 

• As impactantes mudanças presentes nos Rostos do Click são visíveis não apenas nos aspetos acima 

referidos, como também em alguns excertos de testemunhos dos participantes, em formato escrito, 

dos quais destacamos os seguintes: 

 

"O projeto Click foi uma mais valia para o meu desenvolvimento pessoal e para a minha 

       autoestima. Muito obrigada por tudo!" 

 

"Afetaram a minha vida de forma positiva em vários aspetos e me senti muito apoiada. 

 Desejo que muitas outras pessoas possam ser beneficiadas por esta iniciativa." 

 

"Achei a experiência, as profissionais que nos acompanharam (…) são do melhor." 

 

"Agradeço a ajuda e incentivo para não desistir e seguir em frente." 

 

"O Click foi o primeiro Projeto que acreditou em mim (…) aconselho o Projeto a quem    

realmente procure emprego." 
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DOMÍNIO B 

INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

 

Ação 2  

julho a dezembro  

Estudo de Avaliação de Impacto do Projeto Click  

(2014 -2019)                                                                                                                                  

 
Indicadores quantitativos: 

 
Construção de bases de dados e negociação de caderno de encargos com entidade prestadora de 

consultoria científica 
 

• Criação de duas bases de dados – uma referente a todos os participantes das edições do Projeto e 

outra referente aos stakeholders do Projeto (setor público, setor social e cooperativo e setor 

empresarial); 

• Negociação de caderno de encargos com o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP), 

em função das tarefas de recolha, tratamento e análise de dados, assim como cronograma de 

execução de atividades; 

• Implementação de um pré-teste de inquérito por questionário desenhado pela equipa do Projeto 

Click, validado mediante consultoria científica do IS-UP e integração de melhorias para segunda 

validação. Foi inquirida uma amostra representativa de 50 participantes atualmente contactáveis 

para aplicação do inquérito - cerca de 25% do universo de participantes; 

• Validação, por parte da IS-UP, do guião do focus group enquanto instrumento de recolha de dados 

junto de stakeholders – convite enviado a 3 Delegações Regionais + 15 Centros de Emprego e 

Serviços de Formação Profissional + 1 Centro Distrital da Segurança Social Porto e 5 responsáveis 

pela Coordenação regional e concelhia dos Núcleos Locais de Inserção Social (NLIS) agregados ao 

Instituto da Segurança Social + 23 entidades parceiras do setor social e cooperativo (grande parte 

das quais protocolados com NLIS) + 1 entidade parceira do setor público, transversal a várias edições 

+ 5 empresas transversais a edições mais recentes + 1 incubadora de iniciativas empresariais afeta 

a Ação Click piloto (100% das respetivas metas definidas). 

 

 

Recolha, tratamento e análise de dados e validação de relatório final do estudo 

   

• 50 inquéritos por questionário considerados válidos para tratamento e análise de dados pelo IS-UP; 
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• 1 focus group dinamizado através da plataforma Zoom, com 16 participantes de 12 entidades 

parceiras (com representação apenas do setor público e do setor social, uma vez que o setor 

empresarial não marcou presença, apesar de convidado). Este indicador apresenta uma taxa de 

execução de 33,3% porque os focus group presenciais, a serem dinamizados nas Regiões Norte, Centro 

e Sul não foram viáveis no contexto de pandemia. Como tal, e tendo em conta que a adesão dos 

parceiros se verificou sobretudo na Região Norte, tornou-se pertinente a realização de um único focus 

group, que contou com 16 participantes, ou seja, o número de participantes efetivos face ao previsto 

excedeu a meta – 106,7% de execução;  

• 1 Estudo de Avaliação de Impacto do Projeto Click, com uma publicação física e eletrónica para 
divulgação e disseminação de boas práticas (executado a 100%). 

 

 

Indicadores qualitativos/resultados por fases: 

 

Construção de bases de dados e negociação de caderno de encargos com entidade prestadora de 
consultoria científica 

 

• A preparação das bases de dados, da responsabilidade da equipa Click, necessárias para definição 

de dimensão e natureza da amostra, métodos e técnicas de recolha e tratamento de dados, já em 

articulação com a consultoria científica do IS-UP constituiu o 1º e 2º passos de um processo que 

dominou o 3º trimestre de 2020. Foram, nesse período, efetuados diversos contactos com os 

Núcleos Distritais da EAPN Portugal dos territórios abrangidos pelas ações de intervenção junto dos 

públicos mais vulneráveis do Projeto Click, com destaque para Aveiro, Coimbra, Santarém e Évora 

onde o contacto, tanto com participantes como com stakeholders, se revelou uma tarefa muito 

difícil; 

• Realização de três reuniões presenciais entre elementos da EAPN Portugal e do IS-UP, para 

formalização do caderno de encargos e esclarecimentos diversos em torno das tarefas a executar e 

articulação entre as partes. 

 
 

Recolha, tratamento e análise de dados e validação de relatório final do estudo 
   

• A aplicação do inquérito por questionário aos participantes decorreu entre a segunda quinzena de 

setembro e a primeira quinzena de outubro. Após este período foram intensificados os momentos 

de articulação entre a equipa Click e o IS-UP em torno das questões relacionadas com o tratamento 

e análise dos dados recolhidos e da transcrição e análise do focus group, dinamizado a 21 de 

outubro, no quadro das atividades previstas. O esforço depositado na construção de grelha de 

categorias encontradas, para síntese dos contributos obtidos através da informação recolhida no 

focus group encontra-se refletido nos capítulos finais do Estudo de Avaliação de Impacto. Após 

realização dos inquéritos por questionário, via telefone, pela equipa Click, o tratamento e análise 

quantitativa foi da responsabilidade de uma socióloga do IS-UP, sendo também esta informação 

apresentada e analisada no referido Estudo; 
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• Seguiu-se o processo de adjudicação para tratamento gráfico, bem como edição eletrónica (formato 

e-book) e em papel do Estudo, traduzida na meta de 300 exemplares a disseminar por núcleos 

internos da EAPN Portugal e entidades externas essenciais ao sucesso da iniciativa; 

• A adjudicação exigiu a análise prévia de orçamentos, excedendo todos eles a verba prevista para 
esta rubrica do quadro orçamental acordado para 2020, pelo que foi necessário o pedido de 

autorização de alocação de um valor aproximado de 20% de outra rubrica orçamental prevista 
dentro deste domínio de intervenção (conforme mail enviado a 14 de dezembro e resposta 

afirmativa a 15 de dezembro).  
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DOMÍNIO C 

 

INTERVENÇÃO JUNTO DE PÚBLICOS VULNERÁVEIS 

 

Ação 3 

julho a dezembro  

Projeto Click – Ativar Competências de Empregabilidade 

 

 
O esquema apresentado abaixo ilustra as quatros fases de implementação do Projeto Click, cujas 
atividades serão detalhadamente descritas no âmbito da Atividade 6. 
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Atividade 6           
Seleção/recrutamento de participantes e constituição de parcerias  
 
 
Indicadores quantitativos: 
 
1.1. Constituição de parcerias 
 

• Reativação de parcerias na sequência da edição Click 2019, nomeadamente com o Centro de Emprego 

de Matosinhos, a Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos (ADEIMA) e a 

Segurança Social de Matosinhos, entidades sinalizadoras de potenciais participantes –beneficiários 

de Rendimento Social de Inserção inscritos no Centro de Emprego;  

• Ativação de parcerias com a Junta de Freguesia de Custóias e a Junta de Freguesia da Senhora da 

Hora para a realização de 6 sessões de apresentação pública do Projeto Click; 

• Reativação de parceria com a Organização Não Governamental Mundo a Sorrir para eventuais 
situações de intervenção no domínio da saúde oral, fator de entrave da integração profissional 

evidenciado de forma transversal em anteriores edições do Projeto;  

• Realização de 79 contactos telefónicos com potenciais entidades empregadoras para apresentação 

do Projeto Click e eventual estabelecimento de protocolos de parceria; 

• Envio de 82 emails para tentativa de agendamento de reuniões para apresentação do Projeto e 

eventual estabelecimento de protocolos de parceria; 

• Realização de 13 reuniões com entidades empregadoras para apresentação do Projeto Click e 

estabelecimento de protocolos de parceria (indicador com 217% de execução); 

• Estabelecimento de 7 parcerias com entidades empregadoras. O não estabelecimento de parcerias 

com a totalidade das entidades empregadoras com as quais se realizaram reuniões de apresentação 

do Projeto, prende-se essencialmente com dois grandes fatores: a ausência de compatibilidade entre 

as áreas profissionais disponíveis e os perfis profissionais dos participantes ou o manifesto 

desinteresse num eventual vínculo profissional após o período de mentoria. A metodologia inerente 

ao Projeto Click pressupõe uma total transparência e a não criação de falsas expectativas nos 

participantes, assim como o combate à utilização de mão de obra barata, pelo que não foram 

estabelecidos protocolos de parceria com as entidades que apesar de terem interesse no Projeto, 

manifestaram total desinteresse numa eventual contratação posterior ao período de mentoria. 

 

 

1.2. Seleção e recrutamento de participantes  

 

• Sinalização de 131 participantes potencialmente elegíveis efetuadas pela ADEIMA e Segurança

 Social; 

• Contacto telefónico com 131 participantes para apresentação sumária do Projeto e convite à  

participação nas sessões de apresentação pública; 

• 13 participantes não elegíveis para integração no Projeto Click devido a situações graves de 

doença ou integrações profissionais (em fase de contacto telefónico); 
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• 7 participantes sem contactos telefónicos ativos. Na tentativa de contacto com estes participantes 

foram efetuados esforços conjuntos entre a equipa do Projeto Click e a ADEIMA no sentido de 

tentar recuperar contactos de familiares, embora sem sucesso; 

• Envio de 96 mensagens/convite aos participantes para as sessões de apresentação pública do

 Projeto; 

• Envio de 96 mensagens/lembrete (véspera) para a participação nas sessões de apresentação 

pública do Projeto; 

• Realização de 6 sessões de apresentação pública do projeto Click a participantes potencialmente 

interessados; 

• Presença de 57 participantes nas sessões de apresentação pública de apresentação; 

• Envio de 57 mensagens/lembrete (véspera) para a confirmação da presença nas entrevistas de 

seleção; 

• Realização de 52 entrevistas de seleção (104% de execução); 

• Seleção de 20 participantes para integração no Projeto Click (100% de execução); 

• Seleção de 11 participantes suplentes; 

• Encaminhamento de 2 participantes para ofertas de trabalho, tendo uma delas resultado numa

 integração profissional ao abrigo da medida Contrato Emprego Inserção + (CEI+) e outra 

numa entrevista de recrutamento, embora o candidato não tenha sido selecionado; 

• Encaminhamento de 1 participante para formação profissional; 

• Encaminhamento de 1 participante para acompanhamento psicológico; 

• 5 participantes não elegíveis para integração no Projeto Click devido a incapacidade física  para o 

trabalho (em fase de entrevista); 

• 15 participantes não selecionados por terem obtido classificação inferior na entrevista , por 

comparação com os 20 participantes selecionados. 
 

 

 Indicadores qualitativos/resultados: 

 

1.1. Constituição de parcerias 

 

Trabalhar a empregabilidade de grupos vulneráveis implica mediar a oferta e a procura de emprego e, 

nesse sentido, o trabalho em rede é essencial para atingir objetivos de inserção socioprofissional quer 

com o tecido empregador, quer com outras entidades estratégicas na área da empregabilidade.  

No que diz respeito ao trabalho em rede com entidades estratégicas para uma sólida preparação da 

intervenção Click, foi realizada uma reunião online, via Microsoft Teams para estabelecimento de uma 

renovação formal de parcerias estabelecidas em 2019 com o Centro de Emprego de Matosinhos, 

ADEIMA, Segurança Social de Matosinhos, assim como estabelecimento de novas parcerias com as 

Juntas de Freguesia de Custóias e da Senhora da Hora. Em paralelo com o processo de sinalização e de 

preparação de sessões públicas de apresentação do Projeto, foram também estabelecidos contactos no 

sentido de renovação da parceria com a ONG Mundo a Sorrir, parceria estratégica que acompanha o 

Projeto Click desde 2017, para garantir um suporte na melhoria da saúde oral dos participantes. Foi 
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igualmente encetada a parceria com a Dress for Success que, no entanto, se revelou infrutífera dada a 

suspensão da sua atividade. 

A constituição de parcerias com as entidades empregadoras integra a fase preparatória do início do 

Projeto, no sentido de auscultar as necessidades de recrutamento das entidades empregadoras e 

proceder à apresentação dos objetivos do Projeto Click. A auscultação e contacto com potenciais 

entidades empregadoras desenvolve-se em duas fases distintas: uma primeira fase, prévia à seleção dos 

participantes, onde são iniciados contactos com empresas de diversas áreas de atuação profissional do 

concelho de Matosinhos e uma segunda fase, após seleção dos 20 participantes, numa lógica de adequar 

as ofertas profissionais aos perfis profissionais específicos dos participantes.   

Assim sendo, renovaram-se as parcerias com a Sociedade Comercial C. Santos (Mercedes) e Brico Depôt 

e estabeleceram-se novos protocolos de parceria com a empresa de trabalho temporário 

Tafife/Timepeople que estabeleceu a ponte com um dos seus clientes – Conservas Portugal Norte – para 

a realização das mentorias profissionais, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Leça da Palmeira, 

Associação de Solidariedade Social da Urbanização do Seixo (ASSUS) e o Instituto de Saúde Pública  da 

Universidade do Porto (ISPUP). De salientar que, pese embora o protocolo de colaboração com a Brico 

Depôt, devido à sua localização ser distante do local de residência dos participantes (Vila Nova de Gaia) 

não foi possível realizarem-se processos de mentoria profissional, o que reforça a importância da 

proximidade geográfica. 

É também importante referir que o grupo Jerónimo Martins S. A. (Lojas Pingo Doce), um parceiro de 

longa data do Projeto Click e com grande capacidade de absorção em termos da integração profissional 

dos participantes, este ano não renovou o Protocolo de parceria devido a medidas de restrição aos 

estágios devido à pandemia Covid 19. Este facto, obrigou a um esforço acrescido na procura de outras 

entidades empregadoras com algum potencial de contratação. Fruto deste revés, considerámos 

pertinente investir numa outra lógica de captação de empresas parceiras através de dois eixos 

fundamentais: 1) a procura de ofertas de emprego (ajustadas aos perfis dos participantes) em empresas 

que se encontravam com processos de recrutamento e seleção em curso à data da integração dos 

participantes no Projeto e 2) o estabelecimento de protocolos de parceria com empresas de trabalho 

temporário. Esta estratégia assenta no pressuposto da otimização das probabilidades de contratação 

dos participantes findos os períodos de mentoria, uma vez que as mentorias estariam a ser realizadas 

em postos de trabalho que se encontravam em aberto, havendo assim uma necessidade real de 

contratação por parte das empresas. 

 

  

   1.2. Seleção e recrutamento de participantes 

 

O processo de seleção dos participantes realizou-se em estreita parceria com a ADEIMA e a Segurança 
Social de Matosinhos através das equipas de gestão de Protocolos RSI, sendo estas as entidades que 
sinalizaram um conjunto de potenciais participantes para o Projeto. 
Para este efeito, salienta-se a realização de 6 sessões de apresentação pública do Projeto, das quais três 
decorreram no Auditório da Junta de Freguesia de Custóias e as restantes três numa sala afeta ao 
Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Junta de Freguesia da Senhora da Hora.  
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Na semana de 7 a 11 de setembro foram realizadas 52 entrevistas de seleção (das 56 agendadas para o 
efeito), em instalações cedidas pelos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio. Após criteriosa análise, 
foram selecionados 20 participantes (assim como 11 suplentes para acautelar eventuais desistências).  
 
Apresentamos abaixo um conjunto de gráficos relativos a uma caracterização sociográfica dos 
participantes que integraram o Projeto Click em função do género, idade, escolaridade e duração do 
tempo de desemprego. 

 

  
 

Em termos de caraterização sociográfica dos participantes selecionados, podemos verificar que a maioria 
são do género feminino (13 mulheres e 7 homens) e têm idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos. 
 

  
Os níveis de escolaridade da maioria dos participantes são tendencialmente baixos – 16 participantes 
apenas completaram o 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, seguindo-se o 3.º Ciclo do Ensino Básico (7 
pessoas) e o Ensino Secundário (5). No que respeita à duração da situação de desemprego, verificamos 
que metade dos participantes são desempregados de longa duração (DLD), existindo mesmo dois casos 
em que a trajetória de desemprego corresponde a 15 anos de afastamento face ao mercado de trabalho. 
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Atividade 7 
 

Coaching para a empregabilidade 
 

 
Indicadores quantitativos: 

• Realização de 20 sessões de coaching individuais com a duração de 1 hora cada (taxa de assiduidade 
de 100%);  

• Realização de 88 horas de sessões de coaching coletivo. Estas sessões foram realizadas em 4 grupos 
de 5 participantes cada, divisão motivada pelas restrições derivadas da pandemia covid 19. Este 

desdobramento de um grupo de 20 participantes em 4 pequenos grupos obrigou a um grande 

esforço e sobrecarga logística da equipa técnica do Projeto, devido não só a um acréscimo muito 

significativo da permanência no terreno, como a quadruplicação de todo o trabalho em termos 

logísticos. A taxa de assiduidade das sessões coletivas de coaching situa-se nos 80%; 

• Em plano de atividades estavam estimadas 96 horas, que sofreram um reajuste devido à desistência 

de uma das formadoras/coach, que implicou a fusão dos grupos numa fase final das sessões 

coletivas. Por este motivo, o presente indicador foi executado a 92%, sem, no entanto, ter havido 

prejuízo para os participantes, uma vez que todos tiveram possibilidade de frequentar a totalidade 

da formação; 

• No âmbito do desenvolvimento das atividades realizadas no terreno, no acompanhamento das 

sessões de coaching, e devido ao grande interesse manifestado por alguns participantes em encetar 

uma procura ativa de emprego, a equipa Click tomou a iniciativa de proceder ao envio regular de 

newsletters (totalizando 8) por email aos participantes, com ofertas de trabalho ajustadas aos seus 

perfis/currículos. Embora não tenha sido uma atividade prevista em Plano de Atividades, 

consideramos ter sido bastante pertinente, tendo tido, inclusive, resultado na seleção para 

entrevistas de alguns dos participantes que enviaram os seus currículos para as empresas que 

tinham processos de recrutamento em curso.  

 

 Indicadores qualitativos/resultados: 

• O trabalho mais personalizado foi desenvolvido através das 20 sessões individuas de coaching, que 

decorreram nos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2020 

para realização de uma avaliação inicial de competências de cada participante e a definição do 

respetivo Plano de Ação Individual (PAI). Em complemento ao trabalho desenvolvido pelas coachs, 

a equipa técnica também realizou sessões individuais para esclarecimento do Projeto, assinatura do 

contrato de participação, declaração de consentimento de imagem e dados pessoais e 

levantamento da experiência profissional e formativa para posterior elaboração dos currículos; 

• O coaching para a empregabilidade concretizou-se através da realização de sessões coletivas de 

coaching, perfazendo um total de 88 horas distribuídas pelos 4 grupos. Porém, a desistência de uma 

das coachs, no final do mês de setembro, originou a fusão dos quatro grupos em apenas dois; 

• Os conteúdos trabalhados nas sessões coletivas de coaching incidem sobretudo no 

treino/desenvolvimento de competências de empregabilidade, com foco na melhoria ou criação 

dos currículos, cartas de apresentação, simulação de entrevistas de emprego. Cumulativamente, há 
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um estímulo à procura ativa de emprego, nomeadamente através da partilha de ferramentas e sites 

específicos para o efeito. No culminar destas sessões coletivas é iniciada a preparação para a fase 

de mentorias profissionais em contexto real de trabalho. 

 
 

Atividade 8 
 

Capacitação em Gestão de Carreira 
No âmbito das atividades não previstas em Plano de Atividades de 2020, mas considerada de pertinente 

realização, a equipa técnica afeta à implementação da edição Click 2020 obteve a certificação em 
Capacitação de Carreira de jovens NEET. Tratou-se de uma ação de formação promovida pela Cidade das 

Profissões, no âmbito do Programa “Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa” (AIIA) e dinamizada pela 
Alento Lda. Soluções Integradas em Recursos Humanos, nos meses de novembro e dezembro de 2020. A 
formação teve uma carga horária de 20 horas e foram trabalhadas temáticas relativas à integração 
socioprofissional de jovens NEET. Através desta ação de formação, a equipa técnica teve a oportunidade 
de conhecer diferentes metodologias e ferramentas de trabalho, com aplicabilidade prática na promoção 

da empregabilidade do público-alvo do Projeto Click. 
 

 

Atividade 9 

  
Mentorias profissionais     

    
 

Indicadores quantitativos: 
• 16 Processos de mentoria planificados; 

• 16 Reuniões de preparação das mentorias; 

• 18 h de sessões coletivas de acompanhamento às mentorias; 

• 13 Processos de mentoria concluídos; 

• 3 sessões de coaching coletivas de acompanhamento às mentorias; 

• 13 Reuniões de avaliação final das mentorias; 

• Taxa de assiduidade das mentorias profissionais: 71%. 

 

 

    Indicadores qualitativos/resultados: 

• A mentoria profissional é uma etapa fundamental do ciclo do Projeto, traduzindo-se no momento de 

aplicação prática das competências desenvolvidas nas sessões coletivas de coaching, bem como de 

aquisição de novos conhecimentos em contexto de trabalho. A cada um dos participantes é atribuído 

um mentor, pessoa que fica responsável pela integração, acompanhamento e avaliação de todo o 

período de mentoria. O período de mentoria tem uma duração de três semanas, correspondendo a 

12 dias úteis, uma vez que às sextas feiras os participantes comparecem nas sessões de coaching 

coletivas de acompanhamento às mentorias. São também realizados, pela equipa técnica do Projeto, 

contactos telefónicos semanais de acompanhamento às mentorias com cada um dos mentores, 

tendo o objetivo de otimizar junto dos participantes eventuais aspetos a melhorar; 
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• A articulação com o tecido empregador é um fator determinante que se concretizou, em 2020, em 

entidades do setor público, do setor social e do setor empresarial. Apresentamos, abaixo, uma tabela 

com a discriminação das funções de cada uma das mentorias profissionais realizadas. 

 

 
 

• As reuniões preparatórias individuais traduziram-se da elaboração de planos de mentoria profissional 
(PMP) entre mentores, participantes e equipa do Projeto. Estas foram divididas em dois momentos: 

a) uma reunião restrita com os responsáveis das instituições e os mentores para a conceção dos 

planos de mentoria; b) uma reunião alargada com os participantes, com o objetivo de apresentação 

dos elementos presentes, do respetivo PMP a consensualizar entre as partes, assim como o mapa de 

assiduidade. Sempre que possível incluiu a visita às instalações, apresentação da equipa e partilha de 

informação relacionada com a cultura organizacional, procedimentos e regras de higiene e segurança 

no trabalho; 

• As mentorias profissionais em contexto de trabalho desenvolveram-se durante 3 semanas (num total 

de 12 dias úteis, de segunda a quinta feira: 19 a 22 de outubro, 26 a 29 de outubro e 2 a 5 de 

novembro), sendo complementadas pelas sessões coletivas de acompanhamento às mentorias, 

acima referidas; 

• Dos 16 processos de mentoria, iniciados e desenvolvidos nas datas previstas, apenas 13 foram 

concluídos. A diferença entre o número de mentorias iniciadas e as concluídas deve-se aos impactos 

da pandemia que, embora comprometendo a presença de três participantes nesta etapa (um 

isolamento profilático, um caso de quarentena devido a infeção covid 19 e um caso de 

impossibilidade de conclusão da mentoria devido a problemas pessoais), os mesmos demonstraram 

interesse em integrar futuras edições do Projeto, de forma a poderem concluir o período de mentoria 

profissional. Os níveis de assiduidade refletem os condicionalismos advindos do agravamento do 

contexto pandémico. De referir ainda que numa fase inicial de preparação das mentorias estavam 

elegíveis 17 participantes, no entanto um deles não pode chegar a iniciar o processo devido a 

imposição de quarentena por infeção de covid 19; 

• A equipa técnica manteve contacto com todos os participantes que iniciaram mentoria, mesmo com 

aqueles que tiveram de suspender a sua participação nesta fase do processo pelas razões acima 

referidas, por forma a poderem prosseguir para a fase final vertida na atividade 10. 
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Atividade 10 
 
 

Balanço de competências e avaliação final do Projeto 
 

Indicadores quantitativos: 
• 30 horas de sessões de coaching individuais finais (2 horas por participante). Este indicador tem uma 

execução de 200%, facto que se justifica devido à identificação da necessidade de um maior 

acompanhamento individual aos participantes nesta fase, de forma a consolidar todo o trabalho 

desenvolvido até então; 

• 15 entrevistas individuais para avaliação final do Projeto (1 hora por participante – 15 horas). Este 

indicador apresenta uma taxa de execução de 75%, que se justifica pela desistência de 1 participante 

ainda em fase de coaching coletivo, pelo início de atividade profissional de dois participantes durante o 

período de formação, o que levou a uma não continuidade no Projeto. Dos 17 que prosseguiram, dois não 

puderam comparecer às entrevistas finais por motivos pessoais, justificando a sua ausência; 

• 17 participantes concluíram o Projeto Click; 

• Realização de uma sessão online de apresentação dos resultados do Projeto Click 2020 com as diversas 

entidades parceiras. Indicador com taxa de 100% de execução; 

• À data atual, o Projeto Click promoveu a integração profissional de 13 participantes, conforme dados 

discriminados na tabela que consta em seguida. 

 

 
 

 

Indicadores qualitativos/resultados: 

• O balanço globalmente positivo dos vários intervenientes no Projeto é graficamente detalhado nas 
páginas seguintes através dos questionários de avaliação aplicados aos participantes, mentores e 

coachs; 

• Na análise interpretativa dos gráficos, salientaremos apenas os aspetos que consideramos mais 

pertinentes, podendo contudo ser observada a totalidade da informação recolhida através da 

representação gráfica. 
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Atividade 11   

 

Avaliação do Projeto pelos participantes 
No âmbito da avaliação da atual edição do Projeto Click, foram aplicados dois inquéritos por questionário 

aos participantes, em dois momentos distintos – numa fase intermédia do Projeto e na fase final, após a 
realização da última sessão de coaching individual. A auscultação dos participantes na fase intermédia do 

Projeto permite-nos aferir níveis de satisfação e avaliar o impacto inicial da ação, possibilitando também a 
melhoria contínua de alguns aspetos. 

 

        Avaliação intermédia     Avaliação final 

 
 

No que respeita à avaliação do Projeto, é visível um aumento significativo, de 50%, da avaliação de “Muito 

Bom” da avaliação intermédia para a avaliação final, o que traduz um aumento do nível de satisfação geral 

dos/as participantes no final do Projeto. De salientar ainda que a grande maioria das restantes avaliações 

recaem na categoria “Bom”. 

A qualidade de dinamização das sessões, que se prende, sobretudo, com a avaliação da performance da 

coach que dinamizou as sessões coletivas, foi avaliada com a categoria de “Muito Bom” pela grande maioria 

dos/as participantes, sobretudo na avaliação final, registando-se um aumento de avaliações nesta categoria 

entre as duas avaliações. 

Relativamente ao apoio prestado pela equipa técnica do Projeto, a quase totalidade dos/as participantes, 

em ambas as avaliações, consideram ser “Muito Bom”. 

A documentação entregue aos/às participantes foi melhor avaliada pelos/as participantes na avaliação 

final, registando-se um elevado peso de classificações “Muito Bom”. Consideramos que esta discrepância 

pode estar relacionada com uma avaliação mais incorporada e consistente no final do Projeto, onde os/as 

participantes detêm uma perceção mais integrada da ação. 

A duração do Projeto foi avaliada sobretudo entre as categorias de “Bom” e “Muito Bom”. De referir que a 

grande maioria dos formandos, foi verbalizando, ao longo do Projeto, que consideravam curta a sua 

duração, sobretudo no que se refere ao período de mentoria profissional. 
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Avaliação intermédia    Avaliação final 

 

Os aspetos positivos do Projeto são amplamente identificados pelos/as participantes, verificando-se uma 

variedade descritiva. De salientar contudo, os aspetos mais referidos, que assentam na aquisição de novas 

competências, acompanhamento/apoio da equipa técnica, autoestima, motivação e pensamento positivo.  

 

Avaliação intermédia     Avaliação final 

 

Os aspetos identificados como menos positivos ou a melhorar assentam sobretudo na identificação de uma 

curta duração do Projeto, quer em termos da ação formativa mas sobretudo no que respeita ao período 

das mentorias profissionais. Este é um aspeto que nos parece merecer especial reflexão, uma vez que foi 

salientado por todos os intervenientes no Projeto (participantes, mentores e coachs) como sendo um 

aspeto a melhorar. 
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Avaliação intermédia 

 

A questão relativa a outros temas que os/as participantes gostassem de trabalhar no âmbito do Projeto 

aplica-se apenas no questionário de avaliação intermédia. Foram, no entanto, identificados alguns temas 

que os/as participantes gostariam que fossem abordados – três deles focam-se no desenvolvimento social, 

nomeadamente psicologia social, experiências sociais e comportamento social, revelando algum interesse 

no desenvolvimento de atividades no âmbito destas temáticas, algo que poderá ser alvo de reflexão para 

próximas edições do Projeto. Dois participantes referiram ainda a questão da comunicação e da escrita 

como temas de interesse a abordar. 

 

          Avaliação intermédia                     Avaliação final 

 

Na avaliação do impacto em competências, quer na fase intermédia como na final destacam-se as 

avaliações na categoria de “Bom” e de “Muito Bom” em todas as categorias de análise. No entanto, algumas 

das categorias têm uma maior percentagem da classificação de “Muito Bom”, nomeadamente a 

flexibilidade, o trabalho em equipa e a positividade na avaliação intermédia e a positividade, busca por 

conhecimento, flexibilidade e comunicação na avaliação final. Salienta-se também o facto de nenhuma das 

categorias ter sido classificada como “Insuficiente”. 
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Avaliação intermédia 

Competências Exemplos práticos 

Liderança 
Consigo cumprir com as minhas funções 

Saber liderar uma equipa e trabalhar mesmo que sozinha 

Automotivação 

Sinto-me motivada no trabalho 

Melhoria da autoestima em tudo no dia a dia 

Enviei mais currículos 

Capacidade de 

aprendizagem 

Observar, ouvir e registar 

Autodidata 

Forma de apresentação nas entrevistas 

Melhor capacidade de comunicação 

Iniciativa 
Tenho mais iniciativa no meu dia a dia 

Tenho mais comunicação para a empregabilidade 

Autonomia Sinto-me mais autónoma 

Trabalho em Equipa 
Trabalho melhor em equipa 

Preocupar-me comigo e com a equipa 

Criatividade Sinto-me mais criativa no trabalho e em casa 

Comunicação 

Melhorei a comunicação em toda a minha vida 

Comunico melhor com as pessoas 

Aprendi novas posturas físicas e comunicacionais 

Organização Organizo melhor todas as minhas tarefas 

Flexibilidade 

Sinto-me mais flexível para aceitar diferentes horários de trabalho 

Sinto-me mais flexível 

As fronteiras do pensamento alinharam-se 

Busca por Conhecimento Melhorei a procura ativa de trabalho 

Responsabilidade Resposta a candidaturas de trabalho 

Imagem 
Melhorei a minha autoestima 

Melhor compreensão do funcionamento das entrevistas 

Positividade 

Melhorei as perspetivas sobre o futuro 

Agarrar a oportunidade do Projeto para melhorar a vida 

Conseguir perceber que mereço tanto quanto os outros 
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Na tabela acima constam alguns exemplos (resposta opcional) a cada uma das categorias de análise. A 

salientar apenas algumas categorias nas quais foram registados mais exemplos do desenvolvimento das 

competências, tais como a capacidade de aprendizagem, comunicação, flexibilidade, positividade e 

automotivação, com um conjunto de exemplos ilustrativos da aquisição de competências identificada pelos 

participantes. 

 

Avaliação final 

Competências Exemplos práticos 

Automotivação 

Maior dinamismo 

Aumento da motivação para o trabalho 

Maior autoconfiança 

Trabalho em Equipa Maior cooperação 

Iniciativa Toma da iniciativa 

Criatividade 
Melhoramento da organização do espaço de trabalho 

Ampliação da linha de visão 

Comunicação Adequação da comunicação a diferentes situações 

Flexibilidade 

Realização de tarefas para além das solicitadas 

Maior disponibilidade 

Horário de trabalho 

Relacionamento 

Interpessoal 

Contato com novas pessoas 

Criação de novos contactos 

Imagem 
Adequação da imagem a diferentes situações 

Aumento da autoestima 

Positividade Fé e esperança no melhor 

 

À semelhança da tabela anterior, destacam-se na avaliação final as categorias de flexibilidade e 

automotivação como tendo um maior número de exemplos que traduzem a aquisição de competências 

pelos participantes. 
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Avaliação intermédia 

 
 

Quando questionados sobre as alterações efetuadas aos currículos e cartas de apresentação, 11 

participantes referiram ter efetuado melhorias aos mesmos, tendo 4 indicado que criaram pela primeira 

vez, no âmbito do Projeto, o seu currículo e carta de apresentação. De salientar que na totalidade da 

amostra de respostas, 25% dos participantes não tinham currículo elaborado, facto que se podia constituir 

um obstáculo à procura de emprego e consequente integração no mercado de trabalho. 

De referir ainda que um dos participantes não respondeu à questão supra referida. 

 

Avaliação final 

 
 

Quando inquiridos acerca da evolução que sentem quanto à procura ativa de emprego, os participantes, 

no inquérito de avaliação intermédia, consideram ter existido “muita evolução" (sete respostas) e 

“evolução” (cinco respostas) a partir do momento em que integraram o Projeto Click. Apenas se verificam 

duas respostas que apontam para a ausência de evolução. Já no questionário de avaliação final, podemos 

verificar que há um decréscimo de respostas na categoria “muita evolução” (cinco respostas), a par de um 

aumento de respondentes que consideram ter havido “evolução” (dez respostas). É de salientar que, os 

dois participantes que haviam considerado a inexistência de evolução inicialmente, distribuem as suas 

respostas pelas categorias de evolução positiva, no questionário final. Este facto talvez possa ser explicado 

pela incorporação, mais tardia, das ferramentas de procura ativa de emprego. Por outro lado, a diminuição 
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de respostas na categoria “muita evolução” e aumento na categoria “evolução” prende-se com a aquisição 

e ativação de estratégias de procura ativa de emprego numa fase mais inicial do Projeto, esbatendo-se 

assim essa carga evolutiva na fase final. 

 

Avaliação intermédia      Avaliação final 

 
 

Questionados acerca de exemplos de procura ativa de emprego, através de uma pergunta de resposta livre, 

os participantes identificam, na fase intermédia do Projeto, o envio de mais currículos vitae através da 

internet (três respostas) e o aumento do sucesso nas entrevistas de emprego (duas respostas), em virtude 

das simulações e treino de entrevista levados a cabo ao longo das sessões de coaching coletivo. É também 

referido o aumento da motivação e procura de emprego adequado às expetativas dos participantes. Já na 

avaliação final é indicada a procura de emprego com maior regularidade/autonomia, assim como anúncios 

de emprego e empresas adequadas (com três respostas cada). A aquisição de novas ferramentas de procura 

de emprego/entrevistas é também realçada por dois participantes, a procura de emprego durante o 

período de mentoria é referido por um deles, ao passo que outro participante indica ter já ingressado no 

mercado de trabalho. 

 

Avaliação intermédia                 Avaliação final 
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Os participantes referem, em termos de mudanças que poderão implementar na procura ativa de emprego, 

as questões relacionadas com a confiança e motivação, assim como uma procura de emprego mais 

intensiva sendo, em seguida, apontada a persistência. 

 

Avaliação intermédia 

 
 

Em relação aos principais contributos e aprendizagens que o Projeto Click conferiu aos participantes, é de 

realçar que, na avaliação intermédia, são indicadas a elaboração ou melhoramento do CV (com cinco 

respostas) e o trabalho em grupo e motivação (com três respostas). Por seu turno, no questionário de 

avaliação final, é salientado como principal contributo o aumento da autoconfiança e autoestima, a 

preparação para entrevista de emprego, melhoria de CV, persistência e positividade, dados que refletem o 

intenso trabalho motivacional desenvolvido ao logo das sessões de coaching. 

 

Avaliação intermédia                   Avaliação final 

       
 

A questão referente às expetativas em relação ao Projeto difere nos questionários de avaliação intermédia 
e final, sendo a primeira questão colocada de forma aberta (resposta livre) e a segunda de resposta fechada. 

Na avaliação intermédia é visível o destaque para a expetativa dos participantes poderem encontrar um 
local de trabalho através do Projeto, contando esta categoria com um total de oito respostas. Seguem-se 
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três respostas mais genéricas que demonstram expectativas “positivas” dos participantes, assim como a 
possibilidade de poderem vir a integrar o mercado de trabalho através do local de realização da mentoria 
profissional.  
Na avaliação final uma grande parte dos participantes (14) refere que no momento atual as expectativas 
são maiores do que no início do Projeto, sendo que apenas um participante refere que as suas expectativas 
não sofreram alteração. 

 

Avaliação intermédia                  Avaliação final 

 
Por último, foi pedido aos participantes que fizessem uma avaliação global do Projeto segundo categorias 
de análise pré-definidas. Da avaliação intermédia para a avaliação final é visível um aumento do nível de 
satisfação global dos participantes, aumentando de 6 respostas com “Muito Bom” para 12 respostas com 
a mesma avaliação. O mesmo processo evolutivo é visível no que respeita às perceções sobre a qualidade 
da dinamização das sessões, passando de 9 respostas que avaliam a categoria com “Muito Bom” para 14 
respostas, assim como no apoio prestado pela equipa do Projeto, aumentando de 12 respostas com “Muito 
Bom” para 15. Na categoria da documentação entregue aos participantes também é visível um grande 
aumento no que respeita à avaliação dos participantes, evoluindo de 6 respostas avaliadas com “Muito 
Bom” para 13. 
Nas categorias de “Duração do Projeto”, “Instalações e recursos logísticos” e “Adequação do Projeto aos 
participantes” as respostas têm uma distribuição maior entre a as avaliações de “Suficiente”, “Bom” e 
“Muito Bom”, demonstrando uma satisfação genericamente mais moderada relativamente a estes aspetos.  
 

 
Avaliação intermédia      Avaliação final 
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Atividade 12 
 
Avaliação do Projeto pelas coachs 

Enquanto elemento fundamental do Projeto Click, a coach é uma figura de referência  cujo principal papel 

consiste no treino de competências e trabalho motivacional junto dos participantes, sendo igualmente 

auscultada em dois momentos no âmbito da avaliação do Projeto.  

Nesta edição do Projeto Click foram, inicialmente, contratadas duas coachs, em virtude da subdivisão do 

grupo em quatro grupos mais pequenos, algo que quadruplicou o número de horas alocadas às sessões 

coletivas de coaching. Apesar de uma das coachs ter saído do Projeto no final do mês de setembro, ainda 

teve a oportunidade de dar o seu contributo para a avaliação intermédia. Assim sendo, os dados da 

avaliação intermédia são referentes às duas coachs, ao passo que os dados da avaliação final foram 

reportados apenas por uma coach. 

 

Avaliação Intermédia 

 

Quando questionadas acerca dos aspetos mais positivos e que se deveriam manter no futuro, a opinião de 

ambas é unânime, quer na avaliação intermédia, quer na avaliação final: a equipa técnica do Projeto. É 

igualmente salientada a mediação levada a cabo entre a oferta e procura de trabalho e as parcerias com 

empresas, algo que é reforçado na avaliação final, com a referência à articulação com empresas de trabalho 

temporário. 
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Avaliação Intermédia 

 

 

Avaliação final 

 

As sugestões de melhoria apresentadas, em ambos os momentos de inquirição, focam-se no aumento da 

duração das sessões individuais de coaching, sobretudo na fase inicial e na aplicação do Plano de Ação 

Individual numa fase subsequente à primeira sessão individual. Na avaliação intermédia são referidos dois 

aspetos interligados: a necessidade de um trabalho mais focado no desenvolvimento de soft skills e de 

competências comunicacionais/motivacionais. Na avaliação final podemos observar a sugestão da coach 

para o incremento do período de mentoria e da articulação da mesma com os mentores. 
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Avaliação Intermédia 

 

Avaliação final 

 



     RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020- ACORDO DE COOPERAÇÃO                                                    

 

34 
 

A avaliação das coachs em termos de aquisição de competências comportamentais, por parte dos 

participantes, reflete uma evolução muito positiva entre os diferentes momentos de aplicação do 

questionário, sobretudo nas categorias da imagem, relacionamento interpessoal, iniciativa, autonomia e 

busca por conhecimento. 

 

Avaliação Intermédia 

 

 

 

Avaliação final 

 

Sendo um dos objetivos da intervenção levada a cabo pelo Projeto Click o fomento da procura ativa de 

emprego junto dos participantes, a avaliação feita pelas coachs, ao nível do impacto do Projeto na aquisição 

dessas competências, revela um aumento do impacto, que de médio a muito positivo numa fase inicial, 

culmina em muito positivo na fase final de avaliação. 
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Avaliação Intermédia 

 

A avaliação das coachs em relação à motivação dos participantes para a procura ativa de emprego, efetuada 

na fase intermédia, é extremamente positiva, considerando que este nível motivacional foi totalmente 

atingido. 

Avaliação Intermédia 
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Avaliação final 

 

A avaliação geral do Projeto Click por parte das coachs é globalmente muito positiva, sobretudo na 

avaliação final. Salienta-se que a quase generalidade das dimensões avaliadas colhem uma maior 

proporção de respostas “Muito Bom” na transição da fase intermédia para a fase final. A única dimensão 

abordada que manifesta um ligeiro decréscimo em termos de valoração é a duração do Projeto, 

percecionada como “Suficiente”. 

 

Atividade 13 

 

Avaliação do Projeto pelos mentores 

Um dos pontos fulcrais do Projeto Click consiste na mediação entre oferta e procura de emprego, 

materializável no período de mentoria. Durante este período, os participantes têm a oportunidade de 

colocar em prática não só as competências adquiridas ao longo das sessões de coaching, mas também toda 

a sua experiência prévia a nível profissional. Os mentores são, também, atores de extrema importância no 

Projeto, uma vez que constituem um elo de ligação e de integração dos participantes no mercado de 

trabalho.  
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A auscultação dos mentores que acompanharam em proximidade os participantes, no que diz respeito à 

avaliação que fazem do Projeto, revela níveis de satisfação muito positivos. Há que realçar que os 

questionários de avaliação dirigidos aos mentores apenas são aplicados no términus da fase de mentoria, 

não existindo assim uma avaliação intermédia. Outro aspeto a ter em conta prende-se com uma ligeira 

proporção de não-respostas ao longo dos questionários analisados, pelo que algumas das dimensões em 

análise poderão não refletir a opinião da totalidade dos mentores.  

As categorias de resposta que apresentam maiores níveis de satisfação prendem-se com o apoio prestado 

pela equipa técnica, com o cumprimento do plano de mentoria e com a adequação da metodologia inerente 

à mentoria profissional, a par da conveniência de horário, colhendo na generalidade a classificação de 

“Muito Bom”. 
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No que toca a expetativas dos mentores face à iniciativa desenvolvida, podemos observar uma ligeira 
ambivalência face aos dados da questão anterior, uma vez que sete mentores afirmam ter ido parcialmente 
de encontro às suas expetativas, ao passo que seis consideram ter correspondido totalmente.  

 
 

Os aspetos positivos do Projeto Click mais evidenciados nas respostas aos questionários apontam, mais 
uma vez, para o acompanhamento da equipa técnica, a par da seleção dos participantes e da pertinência 
desta iniciativa. A organização e promoção de integração profissional colhem também, embora em menor 
número, as respostas dos mentores.  
 
 
 

 
 

Quando questionados acerca dos aspetos positivos da entidade acolhedora, na qual foram desenvolvidas 
as mentorias, são realçadas as qualidades das ferramentas apresentadas e o bom ambiente de trabalho 

proporcionado aos participantes. São, embora com menor peso, também referidas a promoção de 
igualdade de oportunidades e a recetividade no acolhimento. 
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No que concerne às caraterísticas positivas dos participantes mais evidenciadas, cinco mentores sublinham 
a proatividade e dois os bons resultados alcançados em contexto laboral, a par da motivação. São ainda 

realçados o forte sentido de responsabilidade dos participantes e a sua satisfação com o momento de 
mentoria, bem como os bons resultados obtidos nesta fase do Projeto. 
 

 
 

A opinião dos mentores em relação aos aspetos menos positivos do Projeto é refletida apenas numa 

resposta, respeitante à duração muito reduzida da fase de mentoria. De salientar ainda que, embora 
apenas com uma resposta, esta questão foi referida oralmente, em vários momentos, por todos os 

mentores, como um dos aspetos menos positivos do Projeto, salientando, todos eles, que o período de 
mentoria deveria ter a duração de pelo menos um mês. Esta recomendação de melhoria prende-se com 

necessidade de um período mínimo para que os mentorados possam demonstrar mais competências e a 
entidade empregadora possa fazer uma avaliação mais consistente do seu desempenho. 

 

Quando questionados acerca de aspetos menos positivos acerca da entidade de acolhimento e dos 
participantes, os mentores não apresentaram quaisquer respostas. 
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Conclusões 
 

A edição de 2020 do Projeto Click é marcada pelos múltiplos condicionamentos em virtude do contexto 

pandémico de infeção pelo vírus SARS-CoV 2, contudo, os bons resultados obtidos atestam o sucesso da 

metodologia e empenho de todos os atores envolvidos neste processo. 

Destacamos o facto de a equipa técnica ter enfrentado uma multiplicidade de desafios nesta edição Click,  

que em seguida apresentamos. 

O arranque tardio desta edição do Projeto Click, possível apenas no segundo semestre de 2020, teve como 

implicação imediata os curtos prazos de execução de todas as atividades previstas. Ainda assim, todas as 

atividades programadas foram cumpridas, tendo sido inclusive possível a realização de cinco atividades não 

previstas e sem qualquer impacto orçamental: os Rostos do Click (registo fotográfico dos participantes), 

Testemunhos Click (registo audiovisual da experiência Click, na ótica dos participantes e da coach, 

Certificação em Gestão de Carreira (por parte da equipa técnica afeta às atividades de terreno) , o envio 

regular (email) de newsletters com ofertas de emprego ajustadas ao perfil dos participantes e o 

acompanhamento de alguns participantes a entrevistas de emprego. 

O segundo desafio prendeu-se com a subdivisão do grupo de 20 participantes em 4 pequenos grupos e 

consequente necessidade ao nível do planeamento estratégico e logístico em virtude das novas exigências 

relacionadas com a pandemia. Assim, a procura de espaços/salas disponíveis para dinamização das sessões 

de coaching teve em linha de conta a possibilidade de manter o devido distanciamento físico que, a par dos 

horários das sessões de coaching coletivo desfasados, constituíram fatores que em muito contribuíram para 

a intensificação do trabalho no terreno. 

Também devido à pandemia, um dos parceiros Click de longa data – o Grupo Jerónimo Martins – não 

renovou o protocolo de cooperação devido à suspensão de estágios, algo que impossibilitou a realização 

de mentorias profissionais nas lojas Pingo Doce.  A perda deste parceiro de mentoria e de todo o potencial 

de contratação efetiva que representava foram superados através de um esforço acrescido de 

multiplicação de contactos com mais empresas que se encontravam em processo de recrutamento, com 

empresas de trabalho temporário, com um instituto universitário e com instituições do setor social. Desta 

forma, foi possível que todos os participantes pudessem realizar o período de mentoria num local à sua 

escolha e em funções compatíveis com as suas qualificações escolares e profissionais. 

Pese embora o contexto adverso do mercado laboral, no que a contratações diz respeito, devido à 

pandemia, os resultados em termos de integrações profissionais foram muito positivos, sendo que 13 dos 

participantes conquistaram o seu lugar no mercado de trabalho:  

• No âmbito da medida CEI+ foram integradas uma participante e uma pessoa sinalizada, mas não 

selecionada para o Projeto; 

• Três participantes, após o período de mentoria, foram convidadas para assegurar substituições nas 

funções anteriormente desempenhadas; 

• Uma participante foi integrada no Programa MAREESS; 
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• Duas participantes integradas mediante contratos de prestação de serviços; 

• Duas participantes assinaram contratos de trabalho a termo; 

• Três participantes encontraram trabalho (informal) pelos próprios meios, no decurso das sessões 

de coaching coletivo. 

Ao nível dos procedimentos e processos inerentes à implementação das atividades no terreno foram 

seguidas as boas práticas referenciadas nas edições anteriores, pesem embora as necessárias adaptações 

devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia e que em seguida explanaremos. 

A sinalização dos candidatos através das equipas de Núcleo Local de Inserção/Segurança Social, em 

colaboração com as técnicas de emprego, tem sido uma boa prática para a seleção dos participantes, assim 

como o acompanhamento e gestão de casos (participantes selecionados e não selecionados para o Projeto). 

O trabalho em rede e da relação de proximidade com as referidas técnicas permite a monitorização dos 

resultados e a evolução das aprendizagens, atitudes e competências dos participantes, bem como uma 

intervenção holística do indivíduo (saúde, habitação, educação, emprego…). Este trabalho em rede e de 

proximidade assume vários formatos desde o contacto permanente através de e-mail e via telefone numa 

lógica de articulação e concertação de esforços; reuniões presenciais e online de apresentação do projeto 

e de avaliação de resultados. 

O trabalho em parceria com os Centros de Emprego locais e Gabinetes de Inserção Profissional (GIP’s) tem 

sido igualmente aprofundado, operacionalizando-se numa gestão personalizada dos processos dos 

participantes, por via do encaminhamento para percursos formativos e/ou de trabalho adaptados ao perfil 

de cada um, sendo igualmente de ressalvar a intervenção realizada não só junto dos participantes, mas 

também no apoio aos seus agregados familiares, sempre que possível. De facto, nesta edição houve um 

trabalho de grande proximidade com os GIP’s de Matosinhos, tendo sido encaminhados para ofertas de 

trabalho enquadradas na medida CEI+ uma pessoa sinalizada mas não selecionada para o Projeto, assim 

como uma participante que concluiu o Projeto, mas que não foi integrada no local onde desenvolveu a 

mentoria. 

No âmbito da implementação das sessões de coaching, houve a necessidade de recrutamento de duas 
coachs, alocando cada uma a dois grupos de participantes, dada a subdivisão do grupo de 20 participantes 
e consequente aumento da carga horária das sessões coletivas. No final de mês de setembro, uma das 
coachs abraçou outro projeto profissional e procedeu-se, assim, à reorganização dos quatro grupos em 

dois, de forma a possibilitar a continuidade do trabalho desenvolvido pela coach que permaneceu no 
Projeto Click e a compatibilização de horários das sessões com a sua agenda pessoal. As sessões de coaching 
para a empregabilidade potenciam, de uma forma bastante evidente, a mudança de atitude na procura 

ativa e emprego e no desenvolvimento de competências socio-comportamentais, no aprofundamento de 
instrumentos de empregabilidade, bem como um melhor conhecimento do funcionamento do mercado de 
trabalho, que conduz a uma procura ativa de emprego mais integrada e eficaz. O excelente trabalho 
desenvolvido por esta coach junto dos participantes, culminou no convite à sua colaboração com a ADEIMA, 
entidade parceira do Projeto, no sentido de permitir a continuidade do acompanhamento psicológico dos 
participantes. 
 
No que diz respeito às parcerias estratégicas para a realização das mentorias profissionais, salientamos a 
consolidação das parcerias com as entidades empregadoras que se identificam com a missão do Projeto: 
Sociedade Comercial C. Santos (Mercedes) e Brico Depôt, e a criação de cinco novas parcerias com 
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empresas e com entidades do terceiro setor: Tafife/Timepeople – Gestão de Serviços; Conservas Portugal 
Norte; Associação Humanitária dos Bombeiros de Leça da Palmeira; Associação de Solidariedade Social da 
Urbanização do Seixo e Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. 
No que respeita à constituição de parcerias com potenciais entidades empregadoras, é também importante 
salientar a grande disparidade entre o número de contactos estabelecidos: envio de emails (82) e contactos 
telefónicos (79) e o estabelecimento efetivo de parcerias para a realização das mentorias profissionais (7). 
Consideramos ser importante um reforço deste processo através de um maior envolvimento e participação 
ativa de entidades empregadoras, nomeadamente no apelo à responsabilidade social das organizações. 
Urge também desconstruir um conjunto de preconceitos e estereótipos ainda muito ligados aos 
beneficiários do RSI, de forma a potenciar, ainda mais, o sucesso deste tipo de intervenções. 
Deu-se também continuidade das parcerias com entidades estratégicas, com destaque para a Cidade das 

Profissões do Porto – CdP, que tem permitido a realização de workshops gratuitos em áreas como 

marketing pessoal e apresentação pessoal para os participantes. Contudo, dado o contexto pandémico, as 

restrições em termos do número máximo de participantes por sessão e o apertado cronograma de 

execução do Click, não foi possível a participação em workshops e outros eventos dinamizados pela CdP. 

Ainda assim, um dos participantes (dado o seu perfil específico e o à-vontade com as plataformas digitais) 

foi encaminhado para uma sessão de speedrecruitment, que decorreu online.  Por sua vez, foi retomada a 

parceria com o projeto C.A.S.O. da Mundo a Sorrir, no acompanhamento da saúde oral, com o 

encaminhamento de uma participante, em estreita articulação com os gestores de caso para facultar a 

informação social a ser enviada aos serviços competentes. No que concerne à parceria com a Dress to 

Success, no âmbito da promoção da autoimagem e face à suspensão da sua atividade, a equipa Click 

promoveu uma angariação de vestuário para que, sobretudo as participantes, pudessem contar com peças 

de roupa mais formais e adequadas a ambientes de trabalho. 

Nesta edição do Projeto Click foi, também, realizado um estudo de Avaliação de Impacto com enfoque nas 

edições de 2014 a 2019, auscultando participantes e stakeholders. Neste sentido, foram auscultados 

representantes dos Centros de Emprego, das Entidades do Terceiro Setor e, claro está, os participantes das 

diversas edições do Projeto, com o objetivo de aferir o nível de impacto da sua participação no Projeto a 

curto, médio e longo prazo, as representações sociais em torno do público alvo, bem como a deteção de 

melhorias a implementar e de boas práticas a manter. A metodologia adotada neste estudo consistiu na 

aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra de participantes cujos contatos telefónicos se 

mantinham disponíveis e na realização de focus group com as entidades parceiras das várias edições do 

Projeto. A validação dos instrumentos de recolha de dados, assim como todo o tratamento e análise da 

informação recolhida ficou a cargo do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, que assegurou a  

consultoria científica deste estudo. As grandes conclusões a reter prendem-se com o efetivo impacto que 

o Projeto representou para a integração socioprofissional dos participantes, sobretudo no curto e médio 

prazo e com a necessidade da continuidade do acompanhamento dos mesmos, por parte das diversas 

estruturas sociais de apoio. As conclusões preliminares desta Avaliação de Impacto foram dadas a conhecer 

na reunião de apresentação de resultados da edição 2020 do Projeto Click sendo, expectável, que no início 

de 2021 se proceda a uma apresentação e divulgação mais alargada. 

 
Seguidamente, elencaremos um conjunto de boas práticas assumidas pelo Projeto Click e que 
consideramos que deverão ser replicadas nas próximas edições: 
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• Trabalhar,  sempre que possível, com grupos de tamanho reduzido, de forma a potenciar um 

acompanhamento mais individualizado, aumentando a capacidade de escutar o outro e de partilha 

coletiva. Estas pessoas muitas vezes necessitam de um espaço seguro, onde a sua voz se faça ouvir.  

• A realização das sessões de coaching individuais e coletivas perto do local de residência dos 

participantes potenciou a boa adesão às sessões, nomeadamente no que respeita à acessibilidade 

do local em termos de transportes públicos.  A parceria com o Centro de Emprego de Matosinhos 

(sessões coletivas) e com os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio (sessões individuais) assume 

assim grande importância para a boa execução do Projeto. Por sua vez, os locais de mentoria 

profissional também tiveram em consideração o local de residência dos participantes, potenciando 

assim a facilidade no acesso e a consequente integração profissional de alguns. 

• Esta edição contou, pela primeira vez, com a atribuição de uma bolsa aos participantes durante a 

mentoria, algo que nos parece ser essencial para suprir eventuais necessidades ocorridas neste 

período, assim como o facto de se constituir numa forma de valorização do trabalho realizado pelos 

participantes nas instituições e empresas. 

• A partilha de testemunhos numa fase inicial do Projeto, nomeadamente nas sessões públicas de 

apresentação constitui-se num momento verdadeiramente inspirador para todos aqueles que 

assistem, sendo um importante fator de motivação para o ingresso dos participantes no Projeto. Os 

participantes das edições anteriores partilham as suas dificuldades, desafios, aprendizagens e 

vitórias nas diferentes fases do Projeto. Nas próximas edições, além do recurso a eventuais 

testemunhos presenciais, poderemos contar ainda com os testemunhos em formato de vídeo que 

foram produzidos na presente edição. 

• A escolha de um local aprazível e acolhedor para a realização das sessões formativas é um 

importante fator para que os participantes se sintam bem acolhidos, respeitados e motivados. 

• A importância da disponibilização de alimentos e bebidas (coffee breaks, por exemplo) pode 

constituir um suporte a eventuais carências alimentares dos participantes.  

• Tendo em vista a (re)inserção socioprofissional dos participantes, é fulcral uma seleção criteriosa 

de empresas/instituições com capacidade de contratação posterior, para que a experiência da 

mentoria profissional se consolide numa efetiva integração no mercado de trabalho. Não sendo 

este um desafio fácil no período em que vivemos, consideramos que é um esforço essencial a ser 

mantido neste Projeto. 

• A articulação regular com mentores e responsáveis das empresas, no sentido de otimizar o processo 

de transição do estágio para um possível vínculo contratual, assim pela possibilidade de haver um 

acompanhamento e feedback contínuo e regular do período de mentoria dos participantes. 

• Em termos de perfil dos técnicos de intervenção junto de públicos vulneráveis, consideramos ser de 

extrema importância a seleção de formadores/coachs com grande capacidad de empatia, 

resiliência, criatividade, promovendo a criação de vínculos sólidos com os participantes, o que se 

reflete no sucesso da intervenção. 

• Estabelecimento de parcerias com empresas de trabalho temporário, que se concretizou através da 

celebração de um Protocolo de Parceria com a empresa Tafife/Timepeople, Gestão de serviços, Lda. 

• Por último, mas não de menor importância, salienta-se o acompanhamento personalizado e 

constante, que evidencia uma genuína preocupação com as pessoas. Este acompanhamento traduz-

se em diversas ações, nomeadamente o envio de mensagens com lembrete de marcações diversas, 
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telefonemas regulares de acompanhamento, articulação com os/as técnicos de gestão dos 

Protocolos de RSI, Psicólogos, entre outros, fomentando o trabalho em rede e celeridade na procura 

soluções para as dificuldades quotidianas, que criam entraves à integração socioprofissional dos 

participantes (ex: falta de retaguarda familiar, falta de dinheiro para deslocações, carência de 

alimentos, etc.)  

  

Implementação de recomendações de melhoria constantes no Relatório do Projeto Click de 2019  

Faremos, de seguida uma análise sucinta de algumas recomendações de melhoria constantes no Relatório 

do Projeto Click de 2019 e que consideramos terem sido implementadas, com sucesso, no ano de 2020, 

nomeadamente: 

• Aposta numa maior e melhor ligação às universidades, que foi concretizada através do 

estabelecimento de uma parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto para 

a realização de uma mentoria profissional, assim como com o Instituto de Sociologia da 

Universidade do Porto no âmbito da consultoria científica realizada no Estudo de Avaliação de 

Impacto do Projeto Click. 

• Reforço da articulação com Associações empresariais, nomeadamente com a realização de uma 

reunião com o representante da Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos (AECM) em 

2020, assim como tentativas de agendamento de reuniões para apresentação do Projeto Click com 

outras associações empresariais. 

• A realização das sessões de coaching e de mentoria profissional perto do local de residência dos 

participantes, fator que potencia o sucesso da sua inserção profissional. Este eixo concretiza -se 

através das parcerias realizadas com o Centro de Emprego de Matosinhos, com os Bombeiros 

Voluntários de Leça do Balio, assim como com todas as instituições/empresas com quem foram 

estabelecidos Protocolos de parceria para a realização das mentorias profissionais. 

• Promoção da desconstrução de estereótipos junto das entidades empregadoras relativamente às 

pessoas beneficiárias de RSI, no que respeita à sua motivação para o trabalho e integridade. Em 

relação a este aspeto, gostaríamos de salientar a citação de uma mentora, no âmbito da avaliação 

de uma mentoria realizada em 2020: “Se não fossem vocês a trazê-las [duas participantes] nunca as 

teria contratado. Com o Projeto Click aprendi a não julgar um livro pela capa. Nunca mais irei fazê-

lo”. 

• Recomendação da realização de um momento final de apresentação de resultados do Projeto e 

partilha de boas práticas, que se traduziu numa reunião de parceiros realizada a 16 de dezembro 

de 2020. 

• Atribuição de uma bolsa aos participantes referente ao período de mentoria. Tal apoio, previsto em 

orçamento de 2020, constitui um importante fator de motivação, que deverá ser mantido nas 

edições subsequentes do Projeto. 

• Reforço do número de sessões de coaching individual, que devido a questões que se prendem com 

a restrição orçamental, apenas foi possível efetuar nas sessões de coaching realizadas na fase final 

do Projeto, aumentando a sua duração de 45 para 120 minutos. Embora não previsto inicialmente 

em orçamento, esta alteração apenas foi possível devido à impossibilidade de execução da 
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totalidade de horas destinadas ao coaching coletivo, dada a desistência de uma das coachs e 

consequente concentração dos grupos inicialmente delimitados. Assim sendo, a equipa técnica 

optou por alocar essas horas remanescentes a um reforço das sessões individuais finais, o que se 

traduziu num incremento da mais valia processual. 

 

 

Recomendações de melhoria para a edição Click 2021 

Resta ainda fazer uma breve reflexão sobre aquelas que consideramos serem as melhorias a implementar 

na próxima edição do Projeto Click. Sendo este um Projeto que acredita nas potencialidades de uma 

melhora contínua e um constante aperfeiçoamento dos processos e metodologias de trabalho, salientamos 

alguns aspetos que consideramos merecer uma análise cuidada, no sentido de promover uma reflexão e 

melhoria em torno dos mesmos. 

• Reforçar o número de sessões de coaching individuais no início e no final do processo, com o 

objetivo de personalizar e otimizar a metodologia, para a tomada de consciência das competências 

de cada pessoa face aos seus percursos de vida de forte resiliência e de aprofundamento da 

aquisição de novas competências. De salientar ainda a pluralidade e extensão de instrumentos 

aplicados nas sessões de coaching individuais realizadas na fase inicial do Projeto, que necessitam 

efetivamente de uma duração maior para uma aprofundada aplicação dos mesmos. 

• Aumento do período das mentorias profissionais para 4 semanas. Esta recomendação surge da 

análise da auscultação dos diferentes atores envolvidos no Projeto – mentores, participantes e 

coachs, que através do preenchimento dos respetivos questionários de avaliação do Projeto, 

consideram manifestamente insuficientes as 3 semanas de mentoria, que correspondem a 12 dias 

úteis. Referem as 4 semanas como período mínimo para que os participantes possam demonstrar 

as suas competências socioprofissionais em contexto real de trabalho. 

• Possibilidade de reembolsar as despesas de deslocação em viatura própria, dado que a cobertura 

de transportes públicos é, muitas vezes, insuficiente e incompatível com as necessidades dos 

participantes, sobretudo as que decorrem dos horários escolares dos seus filhos, além da 

inexistência de transportes públicos nas proximidades da residência (em alguns dos casos). O 

reembolso exclusivo das despesas de deslocação para os participantes que apresentam 

comprovativo de transporte público cria, inclusive um fator de desigualdade entre os participantes, 

o que se traduz num clima de alguma tensão entre eles. 

• O trabalho em pequenos grupos, pese embora se traduza num aumento substancial do volume de 

trabalho e numa maior dificuldade em conciliar o trabalho de campo com o trabalho de gestão de 

projeto, potencia uma abordagem mais individualizada de todo o processo, traduzindo-se em 

resultados mais consistentes, nomeadamente no que respeita ao impacto do Projeto nos percursos 

pessoais e profissionais dos participantes. 

• Realização de uma reunião preparatória de discussão de casos com as técnicas de acompanhamento 

dos Protocolos RSI para seleção dos participantes a integrar os grupos de formação, antecipando, 

assim as dificuldades/constrangimentos que possam advir da sua participação no Projeto e eventual 

integração profissional posterior. Esta reunião deverá ocorrer imediatamente após a realização das 

entrevistas de seleção.  
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• Alargar a bolsa de entidades empregadoras parceiras, particularmente com necessidades de 

recrutamento em áreas profissionais adequadas aos perfis de competências do público alvo do 

Projeto. 

• Estabelecer Protocolos de parceria com outras empresas de trabalho temporário, no sentido de 

promover uma aposta na realização de mentorias profissionais em empresas que se encontrem com 

processos de recrutamento e seleção ativos, o que potenciará uma posterior integração profissional 

dos participantes. 

 

Por fim, gostaríamos de agradecer ao IEFP, IP. a confiança depositada na EAPN Portugal para a 
realização de duas edições do Projeto Click no ano de 2021.  A metodologia deste Projeto tem, ao longo 

das várias edições, demonstrando consistência e robustez na promoção da empregabilidade de 
públicos vulneráveis, apostando numa abordagem de investimento humano e desenvolvimento de 

competências, colocando o seu empenho e contributo em prol da melhoria das condições de vida de 
cada participante.  
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Alguns registos visuais 

 

DOMÍNIO A. 

COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DOMÍNIO B. 

ESTUDO DE AVALIAÇÂO DE IMPACTO 

DO PROJETO CLICK 
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DOMÍNIO C. 

INTERVENÇÃO JUNTO DE PÚBLICOS VULNERÁVEIS (MATOSINHOS, 2020) 
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ANEXOS  
 

Anexo 1 – Plano de ação individual 

Anexo 2 – Balanço de competências 

Anexo 3 – Apresentação de resultados Click 2020 

Anexo 4 – Questionário de avaliação intermédia – Participantes 

Anexo 5 – Questionário de avaliação intermédia – Coachs 

Anexo 6 – Questionário de avaliação final – Participantes 

Anexo 7 – Questionário de avaliação – Mentores 

Anexo 8 – Questionário de avaliação final – Coach 

Anexo 9 – Artigo publicado na Revista  Focus Social 

Anexo 10 – Testemunhos dos participantes e coach (carregar para aceder a hiperligação) 

Anexo 11 – Estudo Plurianual de Avaliação de Impacto Projeto Click – Edições 2014-2019 (disponível 

em breve) 

 

 

 

 


