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Caro leitor,
O produto Intelectual n.º 2 (IO2) - Competências socioemocionais: Necessidades
de Formação de Profissionais de Orientação e Aconselhamento de Carreira - está
agora disponível. No âmbito do projecto STRENGTh, o relatório resume as
conclusões de uma investigação mista quanto a sua mentodologia sobre as
necessidades de tais profissionais em matéria de competências socioemocionais e
visa informar o desenvolvimento de módulos de formação inovadores para
aqueles que pretendam melhorar as suas competências socioemocionais (IO3).
A investigação foi conduzida ao longo do ano 2020, com especial incidência nos
seis países parceiros do projecto STRENGTh, oriundos de diferentes estdos-membros
europeus: Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, Portugal e Roménia. Contudo,
também ficou disponível a outros países comunitários e extra-comunitários.
A investigação envolveu um grupo de discussão online com profissionais de
Orientação e Aconselhamento de Carreira, conduzido em cada um dos países
parceiros, onde os participantes partilharam 50 situações socioemocionais
desafiantes (incidentes críticos) da sua prática profissional. Na segunda fase da
investigação, foi conduzido um inquérito internacional sobre as competências
socioemocionais necessárias a tais profissionais.
No total, 477 profissionais de carreira de 27 países participaram no inquérito, com
um número suficiente de participantes para tirar conclusões gerais para os países
parceiros e, foi possível observar diversas diferenças específicas de cada país,
tendo em conta os interesses e necessidades de formação.
As conclusões do relatório reforçaram a importância de desenvolver e divulgar
módulos de formação inovadores para os cinco clusters de competências
socioemocionais escolhidos.
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