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This handbook is for information purposes only. Its content was created from the common 
sources and applies fair use laws without intention to breach any copyrights. If you feel that 

copyrights were violated kindly contact us to resolve the matter in a restorative justice manner.

PROJETO MOTIVATE
Projeto Motivate visa promover os direitos das pessoas para ter acesso aos serviços de 
que precisam para se envolver novamente em formação, evitando assim a exclusão social. 
Oferece aos migrantes, refugiados e requerentes de asilo adultos uma forma de se envolver e 
motivar, de aumentar as suas competências básicas e transversais para que possam participar 
plenamente na sociedade e gerir transições bem-sucedidas no mercado de trabalho. O 
Projeto Motivate inclui parceiros da Suécia, Chipre, Itália, Turquia, Alemanha e Portugal.

O projeto é financiado pela Ação-chave 2 do programa Erasmus + da Comissão Europeia 
e coordenado pelo IFALL com o apoio de CSI, MVNGO, FAAL, KultureLife e CMLISBOA.

Motivate providencia as melhores práticas relacionadas, para propor um modelo de de-
senvolvimento inovador e eficiente. Trabalhamos também para ultrapassar preconceitos, 
fomentar a aceitação de migrantes a nível europeu e promover o intercâmbio de experiências 
entre organizações activas em diferentes domínios. A principal inovação deste Projeto é a 
multi-mentoria.

INTRODUÇÃO 
AO MANUAL DE MENTORIA
Mentoria é um termo bem conhecido na sociedade atual, embora seja frequentemente 
percecionado de forma diferente por pessoas diferentes. A mentoria é uma prática organ-
izacional consagrada pelo tempo. A procura por uma aprendizagem contínua nunca foi tão 
alta como no ambiente competitivo e  corporativo de hoje. Ao mesmo tempo, nunca houve 
um desejo maior de conexão e interação pessoal. 

O manual de Mentoria Motivate visa reinterpretar as subtilezas da mentoria, que é uma 
atividade de desenvolvimento valiosa para mentees e mentores. Mentores e mentees terão 
a oportunidade de desenvolver a sua liderança e habilidades interpessoais, refletir sobre a 
sua prática e usar as suas experiências e conhecimentos para apoiar o desenvolvimento de 
outras pessoas com a ajuda deste manual. Ele fornece competências e os recursos necessários 
para um apoio eficaz mútuo por meio de mentoria e diferentes métodos/modelos usados   
neste campo. Como resultado, está aqui para apoiar o desenvolvimento de todos os mentees 
e mentores.
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Unidade 1
O que é mentoria?
As pessoas que usam o termo mentoria de maneira ampla, 
para expressar uma ampla gama de atividades e objetivos, 
podem ingenuamente acreditar que estão articulando 
com precisão as suas expectativas e desejos quando, na 
verdade, eles podem ser entendidos de maneira um pouco 
diferente pelos outros. A mentoria é definida de forma 
diferente por indivíduos e organizações, dependendo de 
sua formação, preparação e experiências.

Lois J. Zachary (2000) define o termo como 
uma relação de aprendizagem recíproca e 
colaborativa entre dois (ou mais) indivíduos 
que compartilham a responsabilidade mútua 
de ajudar um pupilo a atingir objetivos de 
aprendizagem claros e mutuamente definidos.

David Kay e Roger Hinds (2002) consideram 
a mentoria como uma relação entre duas partes, 
não relacionadas dentro de uma estrutura de gestão de 
linha, na qual uma parte (o Mentor) orienta a outra (o 
Mentee/pupilo) através de um período de mudança para 
um objetivo acordado.

Essas duas definições explicam o termo de maneira 
ampla e eficaz. Assim, pode-se afirmar que, no seu nível 
mais básico, a mentoria é uma relação de aprendizagem 
autodirigida em que as necessidades de aprendizagem 
do pupilo são a força motriz. Concentra-se em questões 
mais amplas, mais suaves e intangíveis, como objetivos 
de aprendizagem (forma de conhecer a cultura da em-
presa) e objetivos mais complexos e práticos (aprender 
a gerir os seus subordinados diretos). A mentoria carece 
de padrões e não é um campo de prática profissional, 
embora se encontrem muitas boas práticas (e mesmo que 
os profissionais as pratiquem). Os relacionamentos com 
mentores desenvolvem-se naturalmente com o tempo. Um 
relacionamento de mentoria pode incluir diversidade de 
pessoas (de mentoria oficial a mentoria de grupo informal 
ou mentoria de pares, por exemplo) e uma variedade 
de oportunidades de aprendizagem (acompanhamento, 
desenvolvimento de projetos, conferências e reuniões). 
Mentoria é um tipo de formação que contém metas para o 
sucesso e é uma orientação de motivação, apoio e conselho 
para os mentees, cujo progresso é medido do início ao fim.

Os indivíduos podem expandir melhor a sua capacidade 
e preservar o dinamismo organizacional, face a desafios 

e mudanças constantes, quando a mentoria integra o 
benefício do aprendizado com a tendência humana para a 
conexão. Mentorear também é uma estratégia de negócios 
inteligente. Existem organizações que consistentemente 
agregam valor à mentoria, tendo benefícios incríveis. 
Referem taxas de retenção mais altas, moral mais alto, 
maior empenhamento organizacional e mais satisfação no 
trabalho, competências de liderança melhoradas, melhor 
gestão de desempenho, redução do estresse, equipas 
mais robustas e integradas e aprendizagem individual e 
corporativo aperfeiçoado.

Mentoria não é:
Uma atividade passiva não deve ser apenas uma con-
versa de vez em quando; deve ser um contacto regular e 
orientado para um objetivo.

Coaching - Embora os coaches possam ser pagos finan-
ceiramente pelos seus serviços, um mentor pode servir 
para propósitos mais altruístas ou lucrar com a interação.

Uma alternativa à formação formal - a tutoria não 
substitui o exercício adequado, mas pode apoiá-lo.

Substituição de gestão - um mentor não deve assumir 
o cargo ou as responsabilidades de gestor de um mentee.

Uma promessa de progresso - Um relacionamento de 
mentoria não garante progresso. Por outro lado, ambas as 
partes podem aumentar a sua satisfação geral no trabalho, 
desenvolvendo competências e aptidões.

Terapia pessoal - embora mentores de sucesso escutem 
os seus mentees sem fazer julgamentos, não devem ser 
confundidos com terapeutas. O objetivo do relacionamento 
não é revisitar o passado do pupilo.

Unidade 2
Funções e Responsabilidades 
de Mentores e Mentees 
Como o termo mentor é usado alternadamente para descrever várias conexões de aprendizagem, é crucial mencionar o 
que é e o que não é mentor antes de embarcar numa jornada para definir um mentor e um mentee. Um mentor funciona 
como um guia que ajuda os mentees a estabelecer e compreender seus próprios objetivos e persegui-los com sucesso, 
ao contrário de um professor ou mesmo um formador, que se concentrou em ajudar as pessoas a aprender e a praticar 
um conjunto específico de aptidões. Mentores, hoje em dia, não têm as competências mágicas das divindades para 
ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, mas têm algo tanto ou mais poderoso. Têm acesso a conhecimentos e 
pesquisas sobre como construir boas relações de mentoria e ajudar os adultos a aprender e a melhorar. Além disso, um 
mentor pode ser um profissional que pode auxiliar um mentee no desenvolvimento de sua carreira. Para o mentee, um 
mentor geralmente serve dois propósitos. O propósito, relacionado com a carreira, retrata o Mentor como um formador, 
que oferece orientação para ajudar o mentee a melhorar o seu crescimento e progresso profissional. O papel de modelo 
do Mentor e a rede de apoio em relação ao mentee faz-se através do propósito psicossocial. Ambas as atividades 
oferecem lições internas e externas sobre o progresso profissional e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

MENTORES devem MENTEES devem 

• Colaborar com o mentee para criar um Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI)

• Aprender como as organizações lidam com os seus 
programas, desenvolver produtos de trabalho realistas 
e agir como um modelo para os mentees.

• Examinar as qualidades fundamentais essenciais 
necessárias para manter um bom ambiente de 
liderança.

• Certificar-se de que os projetos de trabalho do pupilo 
tenham datas de início e término e não interfiram 
com as responsabilidades oficiais do pupilo.

• Reunir-se com o pupilo regularmente para discutir e 
avaliar o progresso. 

• Entregar o seu conhecimento, perspectiva, feedback 
construtivo e sugestões para a fase de implementação.

• Criar e manter uma relação de confiança e respeito 
com os pupilos escolhidos. 

• Preservar a confidencialidade e agir como confidente. 
• Auxiliar os mentees como um recurso valioso. 
• Assumir um compromisso de longo prazo com seus 

mentees. 
• Ajudar os mentees a identificar e alcançar os obje-

tivos apropriados, agindo como uma ferramenta de 
comunicação. 

• Usar tempo e esforço construindo uma base sólida e 
um bom relacionamento com os seus mentees. 

• Quando necessário, enfrentar atitudes e comporta-
mentos desfavoráveis. 

• Informar-se sobre as sugestões ou ajuda dos mentees, 
conforme aplicável. 

• Quando for apropriado, fornecer incentivo e conselhos 
sábios. 

• Respeitar as variações individuais e oferecer orien-
tação sobre carreira e crescimento profissional. 

• Participar em sessões estruturadas de construção 
de parcerias.

• Preencher um formulário para se tornar um mentee. 
• Reunir-se com o seu mentor regularmente.
• Participar ativamente das atividades de orientação 

e definição de metas.
• Fornecer feedback e sugestões para melhorar o 

Programa.
• Aprender novas competências e conhecimentos de 

um mentor diferente. 
• Aprender e desenvolver novas habilidades e com-

petências que possam ser necessárias no futuro. 
• Assumir o seu desenvolvimento e a gestão do rela-

cionamento. 
• Preservar a sua confidencialidade. 
• Aceitar coaching, feedback e novas ideias com grande 

entusiasmo. 
• Fazer perguntas sem hesitações.
• Fazer conexões com pessoas dentro e fora da or-

ganização. 
• Ter uma comunicação aberta e honesta. 
• Se necessário, compartilhar os seus valores, ideias e 

preocupações. 
• Participar em sessões estruturadas de construção de 

parcerias.

◢ MENTORING
Neste capítulo, os Educadores irão encontrar definições de mentoria, papéis e responsabilidades de 
mentores e pupilos, necessidades de se tornar um mentor e explicar os benefícios da mentoria para o 
grupo alvo.

'A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. ' 
Oprah WinfreyCA
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Unidade 3
Aptidões para ser mento
O mentor não é uma área especializada. Um mentor é 
alguém que tem experiência, interesse e incentivo para 
guiar um colega de trabalho num momento de mudança. 
A função não requer qualificações formais. No entanto, 
algumas qualificações são necessárias para ser um mentor. 
Um mentor deve ter paixão, determinação, entusiasmo, 
simpatia, ser capaz de construir pontes e experiência 
prática para ter sucesso. Também é essencial tratar tudo 
e compartilhar dentro da relação de mentoria com estrito 
sigilo. 

Deve certificar-se de que sabe, ou deseja, aprender mais 
sobre o mentee. Normalmente, os detalhes específicos de 
que os mentores precisam variam de acordo com as suas 
condições e a intenção da sua mentoria. Por exemplo, 
se forem mentores num programa de desenvolvimento 
profissional ou pessoal, precisarão de saber as metas e o 
plano de desenvolvimento do mentee. Em certas situações, 
aprender mais sobre a vida do seu menteee e as suas 
experiências pessoais também é bom. Pode ser o caso de 
estarem matriculados num programa de estudo estruturado, 
e serem obrigados a concluir esses cursos, ou tarefas, no 
seu próprio tempo. A motivação para o fazer pode ser 
afetada pela situação em que se encontram.

Se os mentores tiverem qualificações relevantes, podem 
ajudar em certas situações. Pode não ser essencial para 
todas as formas de mentoria. Ainda assim, os mentores 
devem estar familiarizados com o currículo e as diretrizes 
de desenvolvimento profissional, caso sejam mentores de 
alguém que se prepara para obter um diploma profissional. 
Não é especificamente necessário que os mentores tenham 
o mesmo diploma do curso que os mentees frequentam. 
Embora isso possa ser vantajoso em alguns casos, os 
atributos pessoais mencionados aqui são mais críticos. 
Uma nova perspectiva, de uma posição diferente, pode ser 
benéfica na maioria dos casos (Kay, D., & Hinds, R.). As 
pessoas precisarão de uma variedade de outras qualidades 
pessoais para serem mentores de sucesso. Algumas podem 
ser indicadas aqui :

No entanto, a instrução direta ou competências de mento-
ria/tutoria não são necessárias porque são mais apropri-
adamente de responsabilidade do gestor ou instrutor do 
que do Mentor. Os mentores não precisam ter de imediato 
todas as aptidões pessoais necessárias. Ser um mentor, na 
verdade, vai ajudá-los a aprimorar essas aptidões.

Unidade 4 
Os benefícios da mentoria para o 
grupo alvo
O principal objetivo da mentoria é apoiar os mentees. Eles 
devem ser completamente informados com antecedência 
para obter todos os benefícios. Os mentores desempenharão 
um papel vital nisso. Seu trabalho será explicar a natureza 
e o propósito do Programa aos seus mentees, bem como 
os resultados esperados, que incluem o seguinte:

• Identificação e organização de formação prática 
adicional 

• Estabelecimento de redes 
• Desenvolvimento de uma estratégia de carreira e 

etapas para sua realização
• Ajuda nas candidaturas a emprego
• Apoiar o mentee em convites para entrevistas de 

emprego
• Incentivar o mentee a acreditar nas suas capacidades.
• Ajudar na criação de um plano de negócios

Deverá ter:

• Realização profissional
• Crescimento pessoal 
• Orientação ocupacional 
• Mudança de visão 
• Motivação 
• Autoconfiança 
• Rede no local de trabalho 
• Verificação da realidade 
• Transferência de know-how 
• Troca de experiência 
• Comunicação 
• Gestão de conflitos e crítica

LISTENING 

ADVISING

FACT-FINDING

INSPIRING

TIME  MANAGEMENT

MENTORS

INFLUENCING

STAFF  DEVELOPMENT

LIAISING

◢ COMPETÊNCIAS 
PARA MENTORES E MENTEES
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Unidade 1
Importância das Competências para 
o Mentor e o Mentee
Na verdade, uma relação tão específica exige flexibilidade 
e adaptação às necessidades crescentes e mutáveis   do 
mentee. O Mentor fornece orientação e apoio, para ajudar 
os mentees a desenvolver competências profissionais e 
pessoais. Durante a relação mentor-mentee, um mentor 
pode desempenhar diferentes papéis e assumir personagens 
que ajudam o mentee a atingir os seus objetivos (formador, 
advogado do diabo, sistema de apoio, recurso).
Quanto aos mentees, são convidados a aprender e a 
absorver o máximo de informação e conhecimento possível. 
Embora o papel de mentee seja menos variado, desem-
penham um papel crucial no relacionamento (Planeador, 
Investigador, Aluno).

Unidade 2
Fases para estabelecer uma relação 
de mentoria
Clutterbuck (2005) indica uma sequência de fases no 
relacionamento entre os dois participantes:
• Construir a Relação
• Definir a Direção
• Progressão
• Encerramento
• Amizade Profissional / Seguir em frente

Fase 1
Construir a Relação é a fase de abertura em que o mentor 
e o mentee decidem se querem ou não trabalhar juntos. 
Se, por alguma razão, o relacionamento mentor-mentee é 
percebido como desequilibrado ou ineficaz. Nesse caso, o 
caminho não avançará muito. Tão crucial quanto as com-
petências a serem alcançadas é a capacidade do Mentor 
de reconhecer uma potencial falta de conexão e geri-la 
positivamente - confrontando o assunto abertamente e 
reconsiderando com o mentee que tipo de pessoa ou figura 
profissional pode atender melhor às suas necessidades. 
Nesta etapa inicial, mentores e mentees concordam sobre 
como o relacionamento e as reuniões serão conduzidos 
- o que cada um espera do outro, particularmente em 
termos de comportamento, comunicação e resultados de 
aprendizagem.

Fase 2
A fase de definição da direção coincide com o acordo entre 
ambos sobre o resultado do relacionamento. Por exemplo, 
o estabelecimento de metas de desenvolvimento claras 
pode ajudar o mentee a alcançar e fixar prazos temporais. 
As metas podem mudar consoante as circunstâncias ou 
conforme são concluídas e substituídas por novas.
Também é trabalho do mentor entender como os objetivos 
correspondem às competências e necessidades iniciais do 
mentee e, possivelmente, adaptá-los melhor.

Fase 3: 
Progredir é um dos estágios mais exigentes do relaciona-
mento de mentoria - onde a maior parte do tempo e da 
energia são expandidos. Tendo ajudado o mentee a definir 
e a comprometer-se com a mudança pessoal, o Mentor deve 
orientá-lo e apoiá-lo conforme necessário. A maioria desses 
esforços ocorrerá nas reuniões de mentoria face a face, 
mas devem ser realizadas por meio de conversas on-line e 
e-mail. Além disso, o Mentor abordará explicitamente os 
tipos de mentoria, concentrando-se em construir confiança 
e relacionamentos significativos para as etapas seguintes.

Fase 4
A fase de encerramento ocorre quando o relaciona-
mento entregou, ou ajudou a entregar, os resultados de 
aprendizagem esperados. Nem sempre é óbvio quando 
chega a hora de o mentee sair da zona de conforto do 
"ninho" de mentoria. A atividade do mentor deve ser sensível 
a esta questão e, até certo ponto, preventiva, revendo 
a relação de valor agregado com o mentee de vez em 
quando. Saber para onde se espera que o relacionamento 
conduz também ajuda o plano de mentoria para um final 
eficaz e enfático.

Fase 5
Eventualmente, a última etapa diz respeito a passar de 
um relacionamento de mentor para um relacionamento 
menos comprometido e mais casual ou amizade profissional, 
exige potenciais competências de redefinição. Estas são 
comparadas às mudanças no relacionamento familiar entre 
pais e filhos. Algumas relações nunca progridem além do 
comportamento pai-filho, mesmo quando o filho cresceu e 
se tornou pai, por sua vez. Outros relacionamentos pai-filho 
dissolvem-se em conflito: em vez de dependência, a necessi-
dade da criança de se expressar leva à contra-dependência 
- a rejeição dos pais. No entanto, num relacionamento 
saudável, a criança alcança a independência e a sua 
interação com os pais torna-se colegial.
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Unidade 3
Estrutura de Competências
É particularmente benéfico especificar, mesmo antes de iniciar o relacionamento mentor-pupilo, um conjunto de 
conhecimentos, consciência, aptidões e competências que se espera que o relacionamento traga à tona ou fortaleça. 
Esse caminho orientado, normalmente, designa-se estruturar da competência, um modelo que descreve a excelência de 
desempenho em relação a uma atividade ou projeto específico. Tal estrutura, geralmente, inclui várias competências 
aplicadas em diversos papéis ocupacionais dentro da organização, em contextos mais amplos. Cada competência define, 
em termos genéricos, excelência no comportamento de trabalho; esta definição estabelece a referência em relação 
à qual o pessoal é avaliado. Portanto, uma estrutura de competências é um meio pelo qual atividades, projetos ou 
organizações esclarecem que comportamentos são exigidos, tomados como referência, valorizados e recompensados,   
em função de papéis ocupacionais específicos. A relação mentor-mentee, uma estrutura de competência, garante que 
tanto participantes como formadores entendam os valores e comportamentos de desempenho excelentes esperados.

Vamos, portanto, analisar a estrutura de competências desenvolvida para este programa de mentoria:

Mentor Mentee

 Competências Competências Profissionais:
• Além das experiências de campo, o Mentor deve 
ter experiência de gestão para transmitir o que 
o gestor  espera do recém-chegado;
• Pode criar um ambiente de apoio para melhorar 
as parcerias e relações de trabalho com o mentee;

 Competências práticas:
• O mentee deve estar ciente das razões 
pelas quais está a realizar um percurso 
de mentoria. Essa consciência deve 
de preferência surgir através de uma 
experiência prática e de nível básico 
dentro do campo de mentoria.

Atributos / 
Atitudes pessoais

Mente aberta:
• Permitir que o pupilo progrida a um ritmo mais 
natural;
• Evitar preconceitos em termos de antecedentes 
do mentee, origens ou quaisquer outras carac-
terísticas não relacionadas com a relação;

Honestidade:
• Comportamentos claros e transparentes ajudam 
a ganhar a confiança do mentee e produz um 
desenvolvimento mais rápido.

Respeito: 
• valorizar o conhecimento e as per-
cepções do Mentor;
• usar o tempo e os esforços do mentor 
com sabedoria
• dar e receber feedback de maneira 
profissional

Iniciativa: 
• envolver-se no estabelecimento de me-
tas para garantir que as necessidades de 
aprendizagem e o tempo sejam utilizados 

Conhecimento Conhecimento do contexto:
• conhecimento profundo do ambiente de tra-
balho e da formação profissional;
• Conhecimento atualizado da área de estudo, 
familiaridade com as atuais tendências profissio-
nais internas e externas e capacidade analítica 
na avaliação de mercado específico;

Documentos do projeto:
• Esta estrutura desempenha o papel de um 
caminho orientado, o Mentor estuda o presente 
manual e interioriza-o para compreender a 
que distância o mentee está dos resultados de 
aprendizagem desejados;
• O mentor deve responder a quaisquer perguntas 
ou dúvidas sobre o programa de mentoria que 
o mentee possa colocar.

Documentos do projeto:
• O mentee, uma vez iniciado o pro-
grama de mentoria, receberá o manual 
e será solicitado a lê-lo atentamente 
para compreender os resultados de 
aprendizagem esperados e como o 
projeto é realizado;

Aptidões e 
Competências 
básicas 

Liderança e supervisão:
• Fornece uma direção clara e cria um ambiente 
propício para que os mentees alcancem seu pleno 
potencial e resultados de aprendizagem;
• Atua como modelo e motiva a atingir os mais 
altos padrões de qualidade e eficiência;

Networking:
• Mostra e ensina como construir uma rede 
profissional significativa;

Resiliência:
• Oferece liderança e orientação em situações 
complexas ou de crise, demonstrando compostura 
e calma;

Comunicação online e aptidões digitais:
• Como as reuniões, para as necessidades de um 
ou de ambos os atores, podem ser realizadas de 
forma mista, o Mentor deve ter proficiência sufi-
ciente no uso de softwares padrão e ferramentas 
online para oferecer ensino de alta qualidade;
• Os trabalhos de casa ou tarefas que o mentee é 
solicitado a cumprir devem estar disponíveis online 
e não devem exigir quaisquer outras limitações 
específicas.

Gestão do tempo:
• Um bom mentee deve ser suficiente-
mente talentoso na gestão do tempo 
para dedicar tempo suficiente para que 
a mentoria valha a pena.

Resiliência:
• Mantém a compostura e permanece 
calmo sob pressão, mantendo um senso 
de perspectiva quando confrontado com 
situações difíceis; 
• Permanece construtivo ao lidar com 
contratempos;
• Adapta-se positivamente às mudanças 
de circunstâncias;

Comunicação:
• constrói relacionamentos com o mentor 
e outros mentee;
• é capaz de ouvir ativamente;
• reflete criticamente antes e depois 
de se reunir com seu mentor sobre seus 
motivos, paixões, atitudes, pensamentos, 
sentimentos e comportamentos;

Independência:
• gerir o processo de implementação 
e avaliação do seu plano de ação de 
aprendizagem;
• Reconhecer as contribuições do seu 
Mentor na sua aprendizagem.

Comunicação online e competências 
digitais:
• Uma vez que as reuniões, para as ne-
cessidades de um ou de ambos os atores, 
podem ser realizadas de forma mista, 
é fundamental que o mentee tenha o 
suporte digital disponível e possa realizar 
as tarefas com facilidade.
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◢ TIPOS DE MENTORIA
Mentoria pode ser aplicado em diferentes contextos e atingir objetivos distintos dentro das organizações. 
Portanto, é essencial perceber o Programa de Mentoria que se adapta melhor às necessidades. Neste 
capítulo, vamos concentrar-nos nos diferentes tipos de Mentoria, descrevendo os principais atributos.

C
AP

ÍT
U

LO
 3

Unidade 1
Mentoria formal e informal
Estes dois tipos de mentoria são semelhantes, mas não 
iguais. Num programa de mentoria formal, tudo é or-
ganizado e planeado para atingir um objetivo específico, 
geralmente a longo prazo. Por outro lado, a tutoria informal 
é mais flexível e pode ocorrer ocasionalmente sem um 
cronograma específico a seguir.

Atributos formais de mentoria:

• Metas estabelecidas
• Resultados mensuráveis
• Apoio e formação especializada
• Emparelhamento estratégico entre mentor e mentee

Atributos de mentoria informais:

• Metas não especificadas
• Resultados desconhecidos
• Acesso limitado ao programa de mentoria (reunião 

ocasional)

Unidade 2
Mentoria Um para Um
Neste tipo de mentoria, o  mentor é combinado com o 
mentee com base na experiência, objetivos, personalidade 
e outros fatores. É uma forma inteligente de orientação, 
pois ambos se sentem confortáveis   com ela e permite 
relacionamentos pessoais. Neste tipo de tutoria, o mentee 
tem total apoio e atenção individual.

• Construir um relacionamento baseado na confiança
• Negociar objetivos e atividades sob medida
• Oferecer apoio de longo prazo

Unidade 3
Mentoria de Grupo
A mentoria em grupo é semelhante à formação em sala 
de aula, onde um ou mais mentores trabalham com um 
grupo de mentees. Neste tipo de Mentoria, os mentees 
são expostos a múltiplas perspectivas ao mesmo tempo, 
oferece a oportunidade de desenvolver relacionamentos 
dentro do grupo.

• Tópicos relevantes
• Interação com foco em objetivos
• 1: 4 deve ser a Proporção entre mentor e mentee em 

grupo
• Limitar o tamanho do grupo a um máximo de oito 

pessoas (incluindo mentores)

Unidade 4
Mentoria Virtual
Este tipo de mentoria refere-se a qualquer tipo de atividade 
que não requeira reuniões presenciais . Normalmente, é 
realizado via Skype, e-mail ou telefone, por exemplo. Este 
tipo de mentoria pode ser muito eficiente para mentees 
que vivem num ambiente de alta tecnologia. Um programa 
de mentoria virtual tem o grande benefício de alcançar 
pessoas  em locais remotos que podem não ter acesso a 
um mentor.

• Fornecer muitos recursos e uma estrutura de programa 
organizado

• Acompanhamento frequente e feedback para um 
mentee é crucial para garantir a consistência

• Plataforma online bem desenvolvida para que todos 
tenham acesso regular e fácil aos recursos

• Promoção de ferramentas de conexão (Slack, Zoom, 
Skype, etc.)

Unidade 5
Mentoria Reversa
Neste tipo de Mentoria, uma pessoa mais experiente é 
designada a um participante júnior que atua como o 
Mentor. Nas organizações, o mentoring reverso pode ser 
útil para que os funcionários mais velhos se mantenham 
atualizados com as tecnologias mais recentes, obtenham 
novas perspectivas e capacitem futuros possíveis líderes.

• Faça a combinação perfeita
• Incentive uma mente aberta
• Certifique-se de que ambas as partes compreendem 

totalmente a sua função
• Monitorize e avalie os resultados da mentoria

Unit 6
Mentoria por pares
Este tipo de mentoria começa com uma pessoa mais expe-
riente num domínio específico. No entanto, à medida que 
o relacionamento se desenvolve, o mentee agrega tanto 
valor quanto o Mentor e equilibra a interação, criando um 
ambiente de co-aprendizagem.

• Ambos identificam uma meta que pode ser alcançada 
pela ajuda mútua

• Identifique uma competência que gostaria de ver  
desenvolvida na outra pessoa

• Comunique de forma aberta para estimular um bom 
relacionamento

• Comprometa-se e desenvolva reuniões regulares.
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◢ EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

BOAS PRÁTICAS EXEMPLO .1

País Turquia

Título da Boa Prática Mentoria Reversa

Nome da Organização Unilever

Autor Leyla Meletli de Faal Derneğii

Principais Metodologias O principal método nesta prática é orientar pessoas mais experientes através de um 
geração jovem, ao contrário de todas as outras práticas de mentoria. É uma aplicação 
que se foca, não só na experiência e no conhecimento transferidos de geração em 
geração, mas também na produção de novos conhecimentos.

Resumo e Descrição da 
Boa Prática

Nesta prática da Unilever, alunos selecionados da Bahçeşehir University (BAU) orientaram 
três executivos seniores que trabalhavam na Unilever Turquia e, em seguida, outros 
gestores de empresa na Turquia e Istambul, em questões como a vida e o quotidiano 
e adaptação ao mundo dos negócios.
Temas como as expectativas da nova geração ao mundo dos negócios e a percepção 
da marca foram incluídos nas práticas de Mentoria Reversa. Além disso, muitos gestores 
dentro da Unilever e seus alunos correspondentes continuam a administrar um programa 
semelhante.

Objetivo/s 
das boas Práticas

• Proporcionar comunicação intergeracional
• Proporcionar à geração jovem uma experiência de mentoria
• Captar inovações em todas as áreas
• Garantir a presença de alunos no mundo dos negócios
• Permitir que pessoas experientes partilhem as suas experiências
• Oferecer a pessoas inexperientes a oportunidade de partilhar as suas expectativas 

e ideias

Impacto sobre os 
beneficiários

Esta prática tem efeitos duplos. Tanto a geração jovem tem a experiência de ser mentor/
mentora e de apresentar as suas ideias aos seniores, nas áreas em que atuarão, como 
as pessoas experientes podem desenvolver-se através das inovações. Além disso, a 
comunicação intergeracional e a troca de experiências continuaram.
İrem Bilgili, Engenharia de Gestão, 4º ano / Mentor da Harm Goossens, Presidente da 
Unilever Turquia:
' ' Graças ao Projeto de Mentoria Reversa da Unilever, tive a chance de conhecer Harm 
Goossens, Presidente do Conselho da Unilever Turquia, para lhe fazer uma apresentação 
individual  e obter os seus contributos, o que é mais fácil de se verificar em grandes 
organizações.’’

Métodos Em primeiro lugar, mentores (geração mais jovem) e mentees (funcionários experientes) 
são combinados por causa de suas áreas de trabalho adequadas .
Depois, reúnem-se em grupos. Os mentores participam de projetos nos quais os mentees 
estão a  trabalhar e trabalham juntos.
Posteriormente, os mentores (geração mais jovem) apresentam as ideias necessárias e 
as que ainda faltam fazer durante as fases do projeto. Discutem o que pode ser feito, 
fazendo suas apresentações aos mentees. Nesse processo, os mentees (funcionários 
experientes) explicam alguns de seus planos aos mentores com base na sua experiência. 
Desta forma,  são produzidos trabalhos de melhor qualidade, em conjunto, devido à 
interação mútua com a prátic,a que dura cerca de dois meses.

Sustentabilidade É uma prática que dá voz à geração jovem que capta a inovação; é orientada para o 
futuro. Desse modo, ocorre uma transferência que se renova e se desenvolve constante-
mente. Portanto, é muito melhor do que outras práticas em termos de sustentabilidade.

Leituras adicionais https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/

Fotos ilustrando as boas 
práticas

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/
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BOAS PRÁTICAS EXEMPLO .2

País Suécia

Título da Boa Prática Mentoria para Migrantes Integração

Nome da Organização Nema Problema

Autor Nema Problema

Principais Metodologias Nema Problema é uma organização sem fins lucrativos, com sede em Estocolmo, que 
se concentra na criação de oportunidades entre pessoas de diferentes origens. Ajuda 
os migrantes recém-chegados a entrar no mercado de trabalho sueco, a atingir os 
seus objetivos educacionais e a desenvolver redes sociais entre eles e os migrantes já 
estabelecidos. 

Para atingir os objetivos, desenvolveram 2 programas de mentoria principais:

• Nema Problema Ungdomsmentorer
• Nema Problema Yrkesmentorer

Resumo e Descrição 
da Boa Prática

Nema Problema Ungdomsmentorer
Nema Problema Ungdomsmentorer é um programa de um ano em que jovens 
recém-chegados interagem com jovens adultos suecos que os ajudam a alcançar objetivos 
relacionados com uma ocupação de longo prazo.

Nema Problema Yrkesmentorer
Yrkesmentorer é um programa de oito meses em que profissionais recém-chegados são 
acompanhados por um mentor com pelo menos dez anos de experiência trabalhando 
na Suécia. Reúnem-se regularmente, tentando ajudar os recém-chegados a entrar no 
mercado de trabalho sueco. Também podem participar de sessões de networking, Nema 
Problema dá conselhos relevantes para encontrarem um emprego.

Objetivo/s 
das Boas Práticas

Ambos os programas se concentram em:

• Aumentar do desempenho acadêmico
• Aumentar o contacto com o mercado de trabalho
• Aumentar o bem-estar entre os participantes
• Aumentando o comportamento pró-social
• Aumentar os laços intra-étnicos e o conhecimento do contexto de integração
• Melhorar a rede profissional
• Melhorar as competências linguísticas
• Melhorar as competências sociais

Impacto nos Beneficiários Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Mentees encontram novos empregos
• As qualificações académicas melhoram
• Os mentores formulam metas durante o Programa e aumentam sua motivação
• Estabelece relações com os habitantes locais
• Integração na cultura

Nema Problema Yrkesmentorer
• Os mentees melhoram seu currículo e carta de apresentação
• Melhorar os termos profissionais da língua sueca
• Obter conhecimento sobre as normas sociais e a cultura do local de trabalho suecas
• Aumentam a sua rede profissional
• Aprimoram suas habilidades para ser mentor de outras pessoas

Métodos Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Fase de inicialização. Serve para definir as expectativas e objetivos dos mentores 

e mentees e desenvolver boas relações entre ambos e entre os diferentes grupos 
inscritos no Programa.

• Mentores e mentees reúnem-se pelo menos uma vez por mês durante nove meses 
para trabalhar em metas previamente estabelecidas. Além disso, as reuniões de 
grupo podem ser realizadas em todos os grupos

Nema Problema Yrkesmentorer
• Entrevista e correspondência. Os participantes são entrevistados e apresentados 

a mentores sobre as necessidades do mentee e os objetivos que desejam alcançar
• Início. Mentor e mentee encontram-se pela primeira vez e recebem as primeiras 

dicas com base em experiências anteriores.
• Reuniões. O mentor e mentee encontram-se pelo menos uma vez por mês durante 

oito meses. Durante essas reuniões presenciais, os objetivos são primeiro traçados e 
as atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades do pupilo.

Sustentabilidade A sustentabilidade dos programas de mentoria é sustentada por uma partilha de 
conhecimento entre os mentores e mentees. Isso significa que os mentees, entre todos 
os objetivos, também desenvolvem competências de mentoria que ajudam a motivar 
para retribuir a experiência com migrantes recém-chegados à Suécia. Os relatórios da 
organização mostram que o número de participantes continua aumentando ao longo 
dos anos.

Leituras adicionais  https://www.nemaproblema.se/

https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
(Nema’s YouTube Channel)

https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
(in Swedish) In Nema Problema, newly arrived young people can get a mentor for one 
year. In addition, group meetings and study visits are arranged to provide inspiration 
and motivation for studies and work.

Photos ilustrando 
a Boa Prática 

Cerimónia de entrega de certificados entre Mentor and Mentee

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
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BOAS PRÁTICAS EXEMPLO .3

País Chipre

Título da Boa Prática Combinação de Aulas de língua digital e tutoria

Nome da Organização: Project Phoenix

Autor Holly McCamant e Tiziana Heck de Project Phoenix. 
Center para Social Innovation CSICY.

Principais Metodologias O Projeto Phoenix opera sob uma metodologia de pensamento sistémico, que utilizamos 
para este projeto. O pensamento sistémico olha para perspectivas amplas para identi-
ficar necessidades, em vez de eventos específicos. Neste Programa, ficou claro que as 
competências linguísticas para os requerentes de asilo eram uma aptidão essencial que 
ajudaria na integração em muitos níveis.

Também utilizamos uma abordagem de baixo para cima - em vez de uma abordagem 
de cima para baixo - ao determinar as necessidades abordadas no Programa. A Caritas 
Chipre foi consultada e conduzimos um programa experimental, que nos ajudou a 
desenhar a versão mais recente.

Resumo e descrição 
da Boa Prática

Em Chipre, os requerentes de asilo foram relacionados com profissionais de ELT, na 
Índia, e a um mentor nos Estados Unidos. Treze aulas de Inglês - ministradas em turmas 
de um ou dois foram fornecidas a cada aluno e seis sessões de mentoring/coaching. As 
aulas de inglês cobriram tópicos essenciais para a vida diária e integração em Chipre. As 
sessões de mentoria auxiliaram na preparação para o ingresso no mercado de trabalho 
e na conexão com outros recursos.

Objetivo/s 
da Boa Prática

O programa visa auxiliar os alunos a continuar o seu percurso de aprendizagem da 
língua inglesa e crescer como profissionais. Chipre é o lar de muitos requerentes de asilo, 
mas há poucas oportunidades educacionais disponíveis. Muitos deles não falam inglês 
ou grego, e as aulas que existiam foram fechadas durante o bloqueio. Conectamos os 
requerentes de asilo em Chipre com profissionais de ELT na Índia e um mentor estudantil, 
permitindo-lhes melhorar seu inglês e receber preparação para o mercado de trabalho.

Impacto nos Beneficiários Todos os alunos melhoraram a sua competência para se comunicar em inglês, o que 
os ajudou na integração e na vida diária em Chipre. Os alunos também consideraram 
as sessões de mentoria benéficas para o seu bem-estar e assistência na criação de 
currículos e no fornecimento de conselhos sobre candidaturas a empregos. Buscar asilo 
em Chipre pode parecer desumano, então os beneficiários ficaram emocionados ao 
serem tratados como humanos com talentos e potencial. Aqueles que tinham um colega 
de classe normalmente faziam amizade com seus colegas, ajudando-se uns aos outros 
dentro de aula e construindo a comunidade.

Testemunho de um dos participantes: “No final do programa, espero competências 
sociais e profissionais que me permitam obter melhores oportunidades de trabalho.”

Atualização do Mentor (Holly) sobre uma das histórias de sucesso do Programa. Um 
aluno conseguiu ajudar outro paciente do hospital traduzindo o que o médico havia 
dito em inglês (09.04.2021):
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105

A mentee (Marvel Sarah) partilha o seu destqaue sobre o Programa (21.04.2021):
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213

Métodos • As aulas de inglês online para cada aluno/par de alunos foram orientadas por um 
currículo de ensino elaborado por dois professores que já tinham participado de 
dois dos nossos projetos de aulas de inglês online, e atuaram como avaliadores do 
Programa de Inglês. O currículo foi ligeiramente adaptado novamente depois dos 
dois professores, que haviam elaborado o currículo, realizaram entrevistas individuais 
de avaliação com todos os alunos para determinar o seu nível atual de proficiência 
em inglês. Os respectivos professores também adaptaram o currículo para atender 
às necessidades de seus Alunos à medida que as aulas progrediam.

• As sessões de tutoria com um dos Alunos Líder incluíram apoio individual, no seu 
desenvolvimento profissional. Incluía exercícios de construção de currículos, redação de 
cartas de apresentação e simulações de entrevistas de emprego. Também foi dada 
ênfase à conexão de alunos com interesses semelhantes, recomendação de atividades 
na comunidade aos alunos para os apoiar na sua inclusão e encaminhamento para 
o Conselho de Refugiados do Chipre em situações críticas.

• Os professores e mentores tinham uma folha de relatório online para adicionar 
o conteúdo e feedback das aulas para cada um de seus alunos. O Mentor e o 
professor escreveram na mesma folha para o mesmo Aluno. Lendo os comentários 
uns dos outros, os respectivos professores e o Mentor podem entender melhor as 
necessidades de aprendizagem do Aluno. Os relatórios dos alunos são divulgados 
aos professores para aprender e obter novas ideias para atividades e atribuições.

• Cartão SIM e planos de dados estavam disponíveis para todos os alunos durante a 
totalidade do Programa para assistir às aulas de inglês online e sessões de tutoria 
com os seus telemóveis e uma boa conexão à Internet. De outra forma, nem todos os 
alunos tinham acesso à internet. É possível assistir às aulas a partir da sua residência 
e não ter que ir a outro lugar para encontrar wi-fi (o que teria sido especialmente 
difícil durante o confinamento).

• Usamos uma plataforma de videoconferência online gratuita para aulas de inglês 
e mentoria.

• Mensagens de lembrete são enviadas ao líder do aluno para os alunos dos programas 
antes de reuniões importantes e, se necessário, antes de suas aulas de inglês e sessões 
de tutoria para aumentar a pontualidade.

Sustentabilidade Com o impacto da pandemia COVID-19 nas aulas de línguas presenciais em Chipre, as 
aulas online são a solução lógica para o futuro previsível. Uma rede foi estabelecida entre 
os profissionais indianos de ELT, tornando o recrutamento de professores um processo 
tranquilo para aulas futuras.

O domínio do idioma inglês também pode ajudar os alunos a aprender grego no futuro 
e ajudar qualquer outro solicitante de asilo sem muito conhecimento de Inglês/Grego.

Leituras adicionais  “How a Pandemic brought together an Indian Teacher with a Congolese Student in 
Cyprus”, By Phyllis Wanjiru, Project Phoenix Medium Blog

Fotos ilustrando a Boa 
Prática

A Reunião entre stakeholders, inclui dois dos alunos do Programa e dois dos professores, a 
parceira do projeto Phoenix, Caritas Chipre, o financiador do programa, a European Stu-
dents Union e os líderes de alunos e membros da equipe do Projeto Phoenix (28.04.2021) : 

https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213
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BOAS PRÁTICAS EXEMPLO .4

Páis Itália

Título da Boa Prática Mentoring Circles

Nome da Organização Comune di Olbia

Autor Comune di Olbia

Principais Metodologias A metodologia e a prática do projeto são adaptadas para atender às características 
de isolamento geográfico e à sazonalidade da vida em pequenas ilhas.

A mentoria entre pares é principalmente baseada em e-mai, através de streaming ao 
vivo de muitas atividades para atingir o maior número possível de participantes.

Resumo e 
Descrição da Boa Prática

“Blue Social Growth” é um plano pedagógico experimental para formar as populações 
de pequenas ilhas. Aborda a recente crise de imigração e refugiados através do desen-
volvimento de empresas sociais da economia azul.
Especificamente, a melhor prática aqui apresentada propõe um círculo de seis sessões 
piloto de e-Mentoring em cada país parceiro para enriquecer o apoio que receberão 
para cumprir os seus objetivos e iniciar as suas empresas.

Objectivo/s 
da Boa Prática

Os resultados esperados desta melhor prática estão a aumentar a interação entre 
refugiados e migrantes de segunda geração estabelecidos com sucesso. As sessões de 
mentoria entre pares também contribuem para o desenvolvimento de um programa 
que pode ser usado com outros membros do público-alvo, no futuro, para continuar a 
incentivar os executivos corporativos a criar tais práticas socialmente impactantes na 
comunidade europeia.

Impacto nos Beneficiários O impacto esperado sobre os participantes está relacionado com as experiências 
práticas de empreendedorismo, know-how, informações e as principais competências e 
aptidões sociais necessárias para administrar um negócio. Essa metodologia específica 
de mentoria permite que o pupilo obtenha experiência direta e em primeira mão com 
exemplos de processos de integração bem-sucedidos. Portanto, os pupilos podem ter 
acesso a um roteiro detalhado de etapas e atividades sugeridas para alcançar uma 
vida positiva e satisfatória no país anfitrião.

Métodos A tutoria entre pares é uma forma de tutoria que geralmente ocorre entre uma pessoa 
que viveu uma experiência específica (mentor de pares) e uma pessoa que é nova nessa 
experiência (o mentee de pares). Alguns exemplos generalizados vêm do campo didático, 
com alunos experientes ajudando alunos do primeiro ano numa disciplina específica ou 
numa nova escola. Os mentores de pares também participam das mudanças na saúde 
e no estilo de vida.

Mentoria baseada em e-learning entre pares: Os participantes na formação piloto de 
e-learning terão o direito de participar da pilotagem como mentees. Os facilitadores são 
escolhidos em organizações parceiras. Durante o programa de formação de e-learning, 
círculos mensais de mentoria entre pares ocorrerão no total de seis sessões de mentoria 
entre pupilos de diferentes países. Os círculos de mentoria podem ocorrer por meio de 
conferências via skype (ou em plataformas de videoconferência ao vivo). Cada processo 
de sessões de mentoria será executado em cada país.

Sustentabilidade A participação de migrantes de segunda geração atuará como mentores para refugiados 
por meio de técnicas de emparelhamento. Partilhar as mesmas experiências e ter um 
histórico de migração comum pode ajudar a construir relacionamentos sólidos e duradouros 
entre o mentor e o mentee.

Além disso, se acaso a tutoria entre pares for reconhecida como bem-sucedida. Nesse 
caso, o pupilo provavelmente estará disposto a compartilhar conhecimento e ajudar 
futuros refugiados a procurarem um programa de orientação. Assim, as características 
de sustentabilidade são suportadas pela possibilidade de contar com um grupo cada 
vez maior de pessoas que podem dar o seu contributo como mentores depois de terem 
sido mentees.

Leituras adicionais Griffiths, Kathleen, Foula Kopanidis, and Marion Steel. "Investigating the value of 
a peer-to-peer mentoring experience." Australasian Marketing Journal (AMJ) 26.2 
(2018): 92-98.
Hogan, Rosemarie, Deborah Fox, and Georgina Barratt-See. "Peer to peer mentoring: 
Outcomes of third-year midwifery students mentoring first-year students." Women 
and Birth 30.3 (2017): 206-213.
Colvin, Janet W., and Marinda Ashman. "Roles, risks, and benefits of peer mentoring 
relationships in higher education." Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning 
18.2 (2010): 121-134.

Fotos ilustrando a Boa 
Prática
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BOAS PRÁTICAS EXEMPLO .5

País Portugal

Título da Boa Prática PILD-Programa para a Inclusão e Literacia Digital

Nome da Organização Câmara Municipal de Lisboa

Autores Helder Touças, Vanessa Verissimo, Luisa Dornellas 

Principais Metodologias Através de workshops informais e gamificados de “Competências Digitais”, os participantes 
são desafiados a explorar o potencial criativo do pensamento crítico e democrático 
para ganhar emblemas digitais, microcredenciais online (Gibson et al., 2015) com base 
no padrão Open Badges. Da verificação de notícias falsas à codificação, os emblemas 
ganhos ficam disponíveis num portfólio online, o "Passaporte de Competências Digitais", 
permitindo que as competências sejam compartilhadas na web, redes sociais ou incluídas 
num currículo, ao mesmo tempo que aumenta as aptidões de empregabilidade e cidadania 
digital. O Programa atua por meio de metodologias de educação não formal, e os 
participantes são o foco do processo de aprendizagem. A abordagem pode ser individual 
ou em pequenos grupos para alcançar o desenvolvimento singular de competências e 
capacidades que melhoram e motivam a autoaprendizagem e o empoderamento. A 
pessoa pode direcionar a sua aprendizagem e contribuir para ajudar outras pessoas a 
avaliar a sua evolução de aprendizagem. 

Resumo e 
Descrição da Boa Prática

O "Passaporte de Competências Digitais" é composto por 10 competências digitais - da 
segurança na Internet aos fundamentos da codificação, com base no DIGCOMP 2.1 
- Quadro de Referência Europeu para Competências Digitais (Vuorikari et al., 2016) 
e no Projeto LIDIA (Costa, Cruz, Viana & Pereira, 2015). Trata-se de um programa de 
inclusão digital e alfabetização recentemente elaborado, voltado para todos, sejam 
eles migrantes, refugiados, requerentes de asilo, com foco em desempregados, idosos e 
com baixa escolaridade ou de baixa renda, considerados prioritários. A ideia é oferecer 
oportunidades de inclusão digital e alfabetização a quem está em risco de exclusão 
para ter acesso a serviços essenciais disponíveis online, como serviços de saúde, finanças 
e prestação de contas pessoais. As pessoas escolhem seu ritmo para as atividades de 
aprendizagem. Dois mentores estão permanentemente disponíveis para facilitar e dar 
seguimento.

Objetivo/s 
da Boa Prática

• Promoção da inclusão social
• Aumentar o intercâmbio cultural e o pensamento crítico
• Ambiente de aprendizagem fácil
• Compartilhando ideias e experiências
• Abordagem individual que permite atender às necessidades individuais

Impacto nos Beneficiários • Sentimento de pertença
• Empoderamento
• Auto-motivação
• Facilitadores como pessoas de contato
• Interações sociais empenhadas
• Inclusão social promovida
• Interação
• Novas percepções e oportunidades

Métodos A abordagem pedagógica nas sessões de Workshop gira em torno de atividades 
de aprendizagem integradas, progressivas e flexíveis, chamadas “Desafios Digitais”. 
Baseiam-se no paradigma da Aprendizagem Conectada (Ito et al., 2013), no par-
adigma pedagógico da Educação Não-formal e em estratégias gamificadas, como 
missões, buscas, emblemas, dramatização e narrativas de jogos. Os “Desafios Digitais” 
valorizam as competências e experiências dos alunos, incorporando-as ao processo de 
aprendizagem, aproveitando a aprendizagem anterior e focando-se em tarefas diárias 
informais. O processo de aprendizagem é projetado para ser significativo, desafiando 
os alunos a  envolverem-se em atividades divertidas e reflexivas que extraem elementos 
da vida cotidiana.
As competências são propositadamente concisas, pragmáticas e referem-se aos interesses 
e atividades mais comuns dos cidadãos, conforme identificado no Projeto da LIDIA 
(Costa, Cruz, Viana & Pereira, 2015). As competências são neutras também em relação 
aos dispositivos, respeitando as pesquisas mais atuais sobre a exclusão digital de segundo 
e terceiro níveis (Wei et al., 2011; Van Deursen & Helsper, 2015).

Sustentabilidade Integra iniciativas Nacionais de Inclusão Digital, como o Projeto Internacional LIDIA 
da Universidade de Lisboa (Lidia. Ie, Lisboa. Pt) e a Rede OBLID da Universidade 
de Alberta (contemcom.org). Associou-se a esta última, na formação de facilitadores 
digitais nas zonas rurais de Portugal e na coautoria de recursos multimédia em Cidadania 
Digital. O programa “Passaporte  de Competências Digitais” teve início em setembro 
de 2017, com enfoque na população de Marvila, um bairro desfavorecido de Lisboa, 
em colaboração com ONG locais, a freguesia local e a biblioteca pública local. Desde 
então, já foram emitidos mais de 2.000 crachás de aprendizagem digital, 65% dos quais 
para participantes do sexo feminino. Mais de 160 workshops multi-sessões aconteceram 
em bairros/paróquias prioritárias. Adicionalmente, foram concluídos dois cursos de 
formação para formadores/mentores, proporcionando o desenvolvimento profissional 
na metodologia do Passaporte Digital, permitindo o alargamento da iniciativa a nível 
nacional potenciando o seu impacto e garantindo a sustentabilidade. O método é ajustado 
para melhorar a aprendizagem de línguas, intercâmbio cultural, carreira profissional, 
amizade, inclusão, aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento de competências 
e serve uma ampla gama de instituições, escolas, locais de trabalho ou ONGs.

Leituras Adicionais Website do Projeto:
http://www.cm-lisboa.pt/
Article Elm Magazine
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
InCode2030
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
Epale News
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild

Fotos ilustrando a Boa 
Prática 

Contactos 
luisa.dornellas@cm-lisboa.pt ● helder.toucas@cm-lisboa.pt  ●
vanessa.verissimo@cm-lisboa.pt

 

http://www.cm-lisboa.pt/
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild
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País Alemanha

Título da Boa Prática Kulturgrenzenlos

Nome da Organização Kulturgrenzenlos

Autor Constanze Rassbach de KulturLife gGmbH

Principais Metodologias Tandem mentoring (pares/abordagem entre amigos) 

Resumo e 
Descrição da Boa Prática

“Kulturgrenzenlos” é uma associação que criou um projeto “tandem” entre estudantes 
universitários e cidadãos recém-chegados (pessoas com antecedentes de migração, 
refugiados, requerentes de asilo). A ideia é combinar duas pessoas que passam momentos 
de lazer juntas e implicitamente se relacionam culturalmente.
Este exemplo de mentoria foi concebido como um conceito denominado “tandem”. 
Refere-se à relação entre o Mentor e o mentee  como uma natureza de peering. Não 
é uma relação de mentoria clássica: ambos os envolvidos podem atuar como mentores 
em algumas áreas e como mentees noutras áreas, dependendo da especialização e 
das experiências.

Objetivo/s 
da Boa Prática

• Promover a inclusão social
• Melhorar o intercâmbio e a abertura mental
• Primeiro contato mais fácil numa atmosfera confortável
• Compartilhar experiências
• Abordagem pessoal que permite atender às necessidades individuais

Impacto nos Beneficiários • Sentimento de pertença
• Pessoa de contato específica para solucionar dúvidas, preocupações, etc.
• Praticar interações sociais
• Promoção da Inclusão social 
• Interação com contacto visual
• Novas perspectivas

Métodos Dentro do Projeto, o método de “aprendizagem tandem” é usado inicialmente principal-
mente para a aprendizagem de línguas no formato de ensino mútuo. A técnica pode ser 
rapidamente adaptada a qualquer contexto no qual pessoas com diferentes origens de 
conhecimento, competências se reúnam e aprendam umas com as outras. Dependendo 
da área a ser partilhada e do progresso na criação de um sistema de mentoria único, 
o papel do mentor e do mentee pode mudar rápida e frequentemente, dependendo 
dos respectivos conhecimentos e experiência. Portanto, as estruturas hierárquicas são 
evitadas, e a mentoria pode acontecer mutuamente, com muito respeito e mantendo 
contacto visual.

Sustentabilidade Relacionamento mais duradouro devido à intensidade do mentor
Devido à abordagem um-para-um, um relacionamento estável e de confiança pode 
evoluir. As questões pessoais são mais propensas a serem discutidas numa mentoria tão 
próxima, do que num ambiente de grupo, e o progresso é feito mais facilmente quando 
se concentram um no outro.

A adaptabilidade do método de acordo com o contexto:
As técnicas podem ser adaptadas a qualquer contexto, qualquer campo (aprendizagem 
de línguas, intercâmbio cultural, carreira profissional, amizade, inclusão, aprendizagem 
ao longo da vida, aumento de competências, etc.) e por qualquer instituição (escola, 
local de trabalho, ONG, clube/associação, etc.).

Leituras Adicionais Website do Projeto (website disponível em diferentes línguas): 
http://kulturgrenzenlos.de

Video sobre o Projeto (em Alemão): 
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg

http://kulturgrenzenlos.de
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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Unidade 1
Um ambiente de confiança como 
base para a mentoria
Ao começar a pensar em ser um mentor, inevitavelmente 
verá que a confiança é um elemento essencial na mentoria. 
Porque será a confiança um pré-requisito para uma relação 
mentor-mentee estável e próspera? Em vez disso, a pergunta 
é: poderia imaginar-se a partilhar detalhes pessoais de sua 
vida privada e experiências anteriores com um estranho que 
acabou de conhecer no autocarro? Sim, é por isso mesmo!

De acordo com o Oxford Dictionary, confiança pode ser 
definida como a "firme crença na confiabilidade, verdade 
ou capacidade de alguém ou algo". Pode-se pensar que 
a confiança é um elemento do contexto privado, das am-
izades e das famílias. Mas, afinal, ainda somos os mesmos 
seres humanos. Mesmo que possamos distinguir entre um 
ambiente profissional e a nossa vida privada, e agirmos 
de forma diferente de acordo com essa distinção, ainda 
sentimos a necessidade de um certo nível de confiança ao 
interagir com outros seres humanos. Portanto, é igualmente 
essencial criar relacionamentos de confiança dentro do cam-
po não privado/de trabalho. É especialmente importante 
em ambientes profissionais, quando as pessoas trabalham 
em estreita colaboração, especialmente em ambientes de 
mentoria. Somente com uma base estável de confiança a 
relação de um mentee pode funcionar bem a longo prazo 
e tornar-se frutífera.

Quatro Elementos-chave de Confiança
Charles Feltman define quatro elementos-chave de 
confiança nos seus escritos1 : sinceridade / integridade, 
credibilidade, competência e cuidado.

• Sinceridade / integridade: uma pessoa só pode 
construir confiança quando tem certeza de que a 
outra é honesta. Também significa evitar fazer falsas 
promessas ou criar falsas expectativas. Como mentor, 
deve agir com sinceridade e com as melhores intenções 
para o seu mentee.

• Credibilidade: o princípio da credibilidade é sim-
ples: faça o que prometeu fazer. Às vezes, pode ser 
complicado de implementar na prática, pois pode 
haver elementos impeditivos (prazos de última hora, 

compromissos de curto prazo, imprevistos, etc.). A 
comunicação é a chave neste caso: seja transparente 
e informe as pessoas sobre eventos/tarefas inesperados 
para se adaptarem a essas mudanças e, por exemplo, 
use o tempo de maneira diferente nesse intervalo.

• Competência: Falando sobre mentoria relacionada 
com o trabalho/profissional, as competências e experiên-
cias de trabalho que traz para o relacionamento são 
muito importantes para o seu mentee. A razão pela 
qual você atua como um mentor para o respectiva 
área deve ser manifesta, resultando na partilha da 
sua valiosa experiência.

• Cuidado: Ao decidir ser um mentor, deve certificar-se 
de tomar essa decisão pelos motivos certos. Isso não 
significa que um determinado interesse pessoal seja 
ilegítimo, mas o interesse próprio não deve prevalecer 
sobre o interesse do mentee.

Cada adulto tem um nível diferente de confiança em relação 
a estranhos. Isso dev-se à natureza e às experiências e 
aprendizagens anteriores: algumas pessoas tendem a 
confiar em geral e correm o risco de se desiludir. Outros 
são categoricamente desconfiados e precisam de conquistar  
sua confiança e, claro, existem muitas variações entre eles.
O que deve ser entendido é que a construção da confiança 
é um processo contínuo e pode levar algum tempo até que 
atinja um nível prático. Também não depende de grandes 
gestos, mas sim de pequenos momentos e firmeza.

Além disso, não é uma rua de “ sentido único”: por um 
lado, ambos – mentor e mentee - devem estar envolvidos e 
dispostos a comprometer-se. A confiança deve ser estabele-
cida por ambas as partes, e o elemento de reciprocidade e 
apoio ao nível do contacto visual leva a um relacionamento 
sólido. Também inclui uma certa disposição do Mentor 
para falar abertamente e compartilhar pensamentos e 
experiências pessoais.

Por outro lado, a confiança já construída é uma “coisa” frágil 
que pode destruir-se rapidamente quando, por exemplo, os 
atos não combinam com as palavras ou quando a crença 
de alguém é traída. Em relação a isso, a confidencialidade 
é especialmente crucial: num relacionamento mentor-mentee, 
informações confidenciais são desejadas. É tarefa do Mentor 
provar que é confiável. Deve assegurar que esta informação 
nunca - em nenhuma circunstância - seja discutida com 

◢ COMO CONSTRUIR UMA RELAÇÃO 
DE CONFIANÇA ENTRE MENTORES 
E MENTEES?

1 Ver Feltman, Charles (2008), The Thin Book of Trust : An Essential Primer for Building Trust at Work.

terceiros. Se essas regras não escritas forem violadas, danos 
irreparáveis   acontecem na relação e pode ser necessário 
encerrar o grupo de mentores.

Importância das relações de confiança ao trabalhar com 
migrantes, refugiados ou requerentes de asilo

Ao começar a trabalhar com mentees que, inicialmente, não 
são do país onde residem (devido à migração por escolha 
própria ou migração forçada), pode haver especificidades 
a ter em conta. Neste caso, deve-se estar ciente de que o 
mentee se encontra diante de um novo sistema (sociedade, 
economia, burocracia, autoridades, etc.), daí pode ser 
pessoalmente desafiador e demorado embarcar no caminho 
da mentoria. Além disso, e mais importante, especialmente 
com experiências traumáticas de migração forçada, pode 
ser difícil confiar novamente. Um mentor deve estar ciente 
da formação do mentee e das suas experiências  e deve 
agir de acordo e com cuidado.

Unidade 2
Projetando juntos o caminho
A confiança não é apenas um elemento essencial quando 
se trata de seu relacionamento interpessoal, mas também 
é crucial para o sucesso da sua orientação. Para guiar o 
seu/a sua mentee em direção à sua meta de longo prazo, 
precisará definir um caminho para percorrerem juntos.

A confiança será o pré-requisito, para isso:

• O pupilo precisa sentir que pode partilhar pensamen-
tos, sonhos e visões. Pode demorar algum tempo, pois 
o último pode ser muito pessoal. Às vezes, mentees 
podem até não estar cientes dos objetivos, o que 
significa que estão um tanto inconscientes. Por isso, 
precisará trabalhar muito para fazer o/a mentee 
perceber o que pretende da vida.

• Como Mentor, deve conhecer bem o/a mentee para 
estruturar os passos de curto e longo prazo. Não faz 
sentido conceber uma estratégia para atingir o objetivo 
do/da mentee, caso não possua as competências, 
características, mentalidade, etc., necessárias para 
seguir o seu procedimento com sucesso.

Claro que tudo depende da forma de mentoria, da noção 
do Mentor e mentee e dos objetivos a atingir (por exemplo, 
estabelecer-se numa nova sociedade, encontrar emprego, 
começar o próprio negócio). Alguns relacionamentos de 
mentoria podem ser mais profundos do que outros, e uma 
ampla partilha de informações pessoais pode nem sempre 
ser necessária. No final, depende do que ambas as partes 
concordam e com o que se sentem confortáveis.

Unidade 3
Dicas para começar o caminho com 
o seu Mentee
Para construir um relacionamento de confiança duradouro, 
deve-se começar individualmente. Mesmo que se encaminhe 
para a mentoria em grupos, deve reservar um tempo, no 
início, para conversar com cada mentee individualmente. 
Use o tempo e o esforço necessários para definir a base 
para a futura mentoria - depois que você e seu mentee 
construírem um relacionamento estável, o trabalho a seguir 
pode ser profícuo.

O que ter em consideração para a primeira reunião:

Local : 
Escolha um local que vos faça sentir confortáveis   (por 
exemplo, um café, um parque ou outro)

Formato : 
Evite um personagem de encontro rápido ou entrevista 
de emprego. A tarefa é conhecer o mentee, mas isso não 
acontece por meio das perguntas “clássicas”.

Ouvir : 
Esteja preparado para ouvir ativamente e recordar. Se 
necessário, pode tirar notas, caso o mentee concorde com 
isso.

Fluxo : 
Deixe as conversas fluírem naturalmente, mas tenha um 
plano na manga para o caso de estagnação.

Tempo : 
Não planeie outros compromissos logo, pois dependendo do 
fluxo, você pode demorar mais tempo conforme o esperado 
e não deve ter pressa.

Respeito : 
O relacionamento mentor-mentee é excepcional, e a pre-
ocupação é um pré-requisito para o bom funcionamento. 
Não julgue com base em experiências e decisões anteriores 
e valorize a formação de seu mentee.

Partilha : 
Um relacionamento de qualquer natureza é uma “ rua 
com dois sentidos”, o que significa que terá que partilhar 
os seus pensamentos e experiências se quiser aprender 
sobre as do seu mentee.

Expectativas : 
Não espere muito do primeiro encontro. A confiança evolui 
lentamente e requer tempo e ação.
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◢ COMO APRENDEMOS E MEDIMOS 
O NÍVEL DE COMPREENSÃO?
No projeto MOTIVATE, entendemos a aprendizagem como um processo ao longo da vida, especialmente 
quando falamos sobre alunos adultos (migrantes / refugiados e requerentes de asilo). De acordo com a 
Recomendação da UNESCO de 2015 sobre Aprendizagem e Educação de Adultos.C
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“A aprendizagem e a educação de adultos visam equipar as pessoas com as capacidades necessárias para exercer e 
realizar os seus direitos e assumir o controlo dos seus destinos. Promove o desenvolvimento pessoal e profissional, apoiando 
um envolvimento mais ativo dos adultos nas suas sociedades, comunidades e ambientes. Promove o crescimento económico 
sustentável e inclusivo e as perspectivas de trabalho decente para os indivíduos. É, portanto, uma ferramenta crucial 
para aliviar a pobreza, melhorar a saúde e o bem-estar e contribuir para sociedades de aprendizagem sustentáveis.” 2  
Neste capítulo, vamos concentrar-nos numa abordagem da aprendizagem experiencial que, como mentor, pode aplicar, 
apresentar alguns métodos de avaliação e feedback essenciais e introduzir alguns exercícios práticos e ferramentas que 
possam apoiar num percurso de mentoria.

Unidade 1
Aprendizagem Experiencial
 A aprendizagem é encorajada quando se está motivado. 
Uma abordagem de aprendizagem que pode aumentar a 
motivação de alunos adultos é a aprendizagem experien-
cial/ aprender fazendo. A aprendizagem experiencial pode 
ser descrita como o processo de aprendizagem em que “o 
conhecimento é adquirido por meio da transformação da 
experiência,” ação e prática. De acordo com o ciclo de Kolb, 
para que a aprendizagem seja eficaz, ela deve progredir 
por diferentes etapas: de (1) ter uma experiência, a qual 
(2) observa e reflete e, portanto, (3) a conceptualiza e 
finalmente (4) usa esta análise e conclusão da experiência 
para testar uma hipótese no futuro, que resultará numa 
nova (melhorada) experiência.

Quando usada num programa de mentoria, esta abordagem 
beneficia mentees, aumentando a sua confiança nas suas decisões13 

quotidianas. Algumas características4 dessa abordagem são:

• É um processo cíclico através do qual o mentee pode definir metas, 
pensar, planear, experimentar e tomar decisões para o futuro.

• As experiências selecionadas são discutidas, refletidas, revistas, 
analisadas criticamente e sintetizadas, o que permitirá aos mentee 
usar a iniciativa e ser responsáveis   pelos resultados das suas escolhas.

• Ao fazer perguntas ao mentee, vai envolvê-lo ativamente no processo 
de aprendizagem intelectual, social e também emocional.

• A aprendizagem deve acontecer num ambiente seguro, conforme 
já mencionado no capítulo 4, para ser autêntico com as necessi-
dades dos mentee e, portanto, eficaz. Portanto, certifique-se de 
considerar as necessidades deles ao definir um ambiente seguro 
de aprendizagem.

Dica
Alguns métodos que pode usar para 
incentivar a aprendizagem experiencial 
com o mentee são métodos de educação 
não formal que são interativos, como 
estudos de caso, dramatização, simu-
lações e jogos.

Se deseja aprender mais sobre educação 
não formal, pode consultar nosso MO-
TIVATE IO1: Course for Professionals.

2 UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). (2016:8). Recommendation on adult learning and education 2015. 
Paris/Hamburg: UNESCO/UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
3 Page, K. (2002).  Reflections in learning and professional development.
4 Association of Experiential Education (2020). https://www.aee.org/

Unidade 2 

Avaliar o progresso 
de um programa de mentoria  
Medir o impacto da sua abordagem de mentoria e o 
progresso do seu mentee é outro componente de um 
programa de avaliação de mentoria eficaz. Para que a 
aprendizagem de adultos seja de longa duração, precisa 
equipar os mentees com aptidões e competências para 
refletir e avaliar o seu progresso ao longo da vida. Como 
pode ver no nosso MOTIVATE IO1: Curso para profissionais, 
a autoavaliação é benéfica porque:

• melhora a aprendizagem (incluindo aprendizagem 
profunda e ao longo da vida);

• melhora as competências cívicas e sociais;
• desenvolve a autonomia dos alunos, aptidões cognitivas 

e envolvimento metacognitivo e,
• promove o envolvimento ativo com a aprendizagem e 

uma melhor compreensão do conteúdo.

Os objetivos de aprendizagem dos programas de mentoria 
contribuem para ajudar os próprios mentores e mentees. 
Sem uma avaliação contínua, é impossível avaliar quão 
benéfico, ou não, foi o Programa para os mentees. Portanto, 
não será capaz de se adaptar e melhorar a sua abordagem 
como mentor. Asim, definir os resultados de aprendizagem 
em processos de mentoria é de extrema importância para 
definir as medidas de avaliação 5. Ao fazer isso, o processo 
de avaliação requer autorreflexão e colaboração entre si 
e o mentee. Certifique-se de envolver seu mentee neste 
processo de aprendizagem e ajustar a sua metodologia 
e ferramentas de acordo com suas necessidades. Cada 
programa de mentoria deve ser personalizado com base 
nas realidades e lutas do pupilo com base no novo ambiente 
para que cada mentee se sinta motivado e confortável. 
Defina algumas metas SMART desde o início e identifique 
os critérios de sucesso para ambos. Recolha evidências 
através de autoavaliação e de colegas, meça o progresso 
de seu(s) mentee(s), demonstre e partilhe os resultados 
durante o programa de mentoria. Pode fazer isso no início, 
no meio e no final do percurso de mentoria, comparando os 
resultados e ajustando as metas iniciais definidas ao longo 
do processo para uma mentoria e impacto mais eficazes.

5 Carter, A. (2006). Practical Methods for Evaluating Coaching. Institute for Employment Studies. ISBN 1 85184 337 X. Recuperados em linha : 
https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf on the 11th of May 2021.

Estabelecer 
objectivos no 

início da tutoria & 
identificar critérios 

de sucesso

Seleccione 
métodos/

abordagens 
de avaliação

Recolher provas 
e demonstrar o 

resultado

➡
➡

Conselho
Se quer aprender mais sobre os diferentes métodos 
de avaliação formativa, sumativa, intermédia e 
diagnóstico, consulte IO1, módulo 8: O conceito de 
(auto) avaliação, aqui: https://educulture.se/courses/
motivate-your-future/.

(1)

(2)

(3)

Experiência 
Concreta

Observação 
Reflexiva

Conceptualização 
Abstracta

Experimentação 
Activa
(4)

https://www.aee.org/
https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
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Assim, como parte do processo de medição do nível de compreensão de mentees, enquanto mentor deve fornecer 
feedback contínuo e construtivo durante todo o programa de mentoria. Eis alguns métodos que podem contribuir para 
isso de forma eficaz: 

Modelo BOOST
Para que o feedback seja construtivo, deve ser.

Equilibrado O foco deve estar no desenvolvimento e nos pontos fortes do receptor, focando as forças 
que podem ser ainda mais aproveitadas. Ao dar "feedback negativo", certifique-se de 
incluir pontos sólidos e construtivos também.

Observado Ao oferecer o seu feedback aos mentees, certifique-se de que se baseia em algo que 
observou explicitamente nas suas ações, em vez de relacionar com os seus próprios 
sentimentos e preconceitos.

Objetivo Relacionando o que foi dito acima, certifique-se de se referir a certas ações e resultados 
dela, em vez de na sua personalidade, ao dar feedback ao mentee. Seja o mais descritivo 
possível, mas sem ser avaliativo.

Específico Certifique-se de fazer backup dos seus comentários, com exemplos específicos do 
comportamento observado sobre o que deu certo ou não.

Oportunamente Certifique-se de dar seu feedback após cada atividade. Isso pode ajudar a discutir 
ações práticas com precisão.

Método Sandwich

É uma forma de dar feedback negativo de forma construtiva, focando-se nas boas qualidades do seu mentee. 
Especificamente, comece a discussão com o feedback positivo, depois a crítica negativa sem julgamento e, em 
seguida, feche com algumas palavras de apreciação novamente. 

Unidade 3
Exercícios Práticos

AIR BALLON

Tipo Atividade de educação não formal da Treasure Box para mentores do projeto EVS Realm. 

Objetivo Específico Para aumentar a consciência e a reflexão sobre o processo de aprendizagem pessoal 
do aluno ao longo de seu Programa de mentoria.

Duração Aproximadamente 45 mins

Material/espaço Pode desenhar o balão de ar e dar-lhes o modelo ou mostrar o modelo abaixo, e podem 
desenhar num pedaço de papel. Pode também fornecer alguns marcadores e colocar 
uma música para relaxar. 

Número de participantes Exercícios individuais, mas depois os debriefing, podem ocorrer em grupos para a troca 
de reflexões. 

Descrição / 
Implementação das 
etapas 

1. Explique a metáfora e o objetivo deste exercício (5 '): Com base na analogia de um 
balão de ar,  pode assemelhar o seu processo de aprendizagem a um dispositivo 
que se pode elevar, permanecer estático e começar a mover-se em direção à terra. 

2. Dê-lhes algum tempo a sós e aconselhe-os a criar a sua visualização gráfica da 
metáfora e os seus elementos (veja o modelo abaixo) e responda às seguintes 
questões de auto-reflexão sobre seu processo / estilo de aprendizagem tomando 
como exemplo este Programa de Mentoria específico (20 ' ):

• O que eleva/apoia a sua aprendizagem?
• O que impede a sua aprendizagem?
• O que já tem no seu cesto (competências, conhecimentos, atitudes)

3. Inicie uma discussão com base nas suas reflexões, seja em uma discussão entre 
pares ou uma discussão em grupo. Pode fazer um balanço usando as seguintes 
perguntas (20 '): 

• Como se sentiu durante o processo de autorreflexão? 
• O que aprendeu sobre si próprio,  que não tinha pensado antes? Como gostaria que 

esse conhecimento fosse usado neste programa de mentoria (se fizer este exercício 
no início do programa de mentoria)? / Atingiu os objetivos definidos no início do 
programa de mentoria (se fizer o exercício no meio ou no final do programa de 
mentoria)?

Como pode usar esse conhecimento para o futuro? Quais foram os seus pontos fortes, 
pontos fracos, oportunidades e ameaças neste processo de aprendizagem e como os 
transformaria em metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseadas no 
tempo (SMART)? 
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Conselho Metodologia/
variações 

DICA
Se o Programa de mentoria online for implementado, pode transformar estes exercícios 
usando ferramentas e plataformas online como google jam board ou Mentimeter.

Se se sentirem mais à vontade, podem fazer este exercício no seu idioma e partilhar 
um resumo consigo.

Estes exercícios no início do programa de mentoria estabelecem metas para comparar 
resultados, ou refletir sobre o processo de aprendizagem até ali e definir e ajustar as 
metas iniciais de aprendizagem do programa de mentoria.

Outros materiais 
e modelos 
(web links, imagens, etc.) 

CA
PÍ

TU
LO

 6

Unidade 1
O fazer quando se quer 
ser um Mentor?
Quando alguém decide ser Mentor, não é uma tarefa 
modesta e requer o desenvolvimento de várias aptidões 
e competências. Isso não significa que tenha que se ser 
excelente em tudo, mas quando se está ciente do que se 
precisa para se "adaptar", pode esforçar-se mais para 
ser melhor. Ser Mentor pode expandir o conhecimento, 
aumentar a satisfação profissional e a satisfação pessoal.
Além disso, para ter o conhecimento e a experiência de 
mentoria, tanto profissional quanto de vida, deve gostar 
de partilhar experiências. Pode-se ter muito conhecimento 
acumulado e uma vida inteira de ricas experiências, mas 
se o indivíduo não gosta de partilhar, ser um Mentor não 
é uma boa escolha, pois a base da relação de Mentoria 
é a partilha;

Portanto, para ser um Mentor, deve estar sensibilizado 
para a melhoria de outra pessoa, criar empatia, gostar 
de ensinar, ter um sentimento de realização e orgulho ao 
observar o crescimento do outro.
É fundamental procurar instituições de referência que 
possam ajudar a tornar-se um Mentor melhor. A especial-
ização, a leitura de manuais de melhores práticas podem 
contribuir para desenvolver a melhor maneira de ser o 
Mentor que deseja ser.

Deve refletir sobre si mesmo, sobre se tem o que é necessário 
para ser Mentor. Conhecer-se melhor e perceber se tem os 
conhecimentos e a experiência necessária a nível profissional 
e na vida.

• Pode começar por fazer um levantamento das neces-
sidades do mentee

• Pense e elabore os requisitos do seu programa
• Planeie como gerir o seu programa
• Considere a equipe para gerir o Programa
• Crie os procedimentos do seu Programa
• Escolha o mentor / equipa
• Implemente o seu programa
• Monitorize / avalie o seu programa

Unidade 2
Faça o seu plano de ação 
e cronograma
Para ser Mentor, deve atuar como um agente, um facilitador 
no processo de Mentoring, um profissional que deseja atingir 
os objetivos e as metas de forma motivadora e estimulante. 
Ao fazer isso, é essencial que possa traçar um plano de 
ação e cronograma. No entanto, é relevante manter os 
processos, desafios e canais emocionais. É aconselhável 
construir resiliência e imparcialidade (Mauricio Costa).

Deve pensar sobre várias questões relacionadas com este 
processo de planeamento, como quem é o grupo-alvo na 
mentoria, quem são os Mentores.

Unidade 3
Planear e implementar as ações de 
monitorização inclusivas do programa 
de mentoria
Depois de iniciar o Programa, deve monitorizar, avaliar e 
rever o programa para o tornar ainda melhor.

Mesmo que o Programa de mentoria seja formalmente 
elaborado ou não informal, deve garantir que os proced-
imentos de monitorização são eficientes. Etapas simples 
podem ajudar a fazer isso:

Se o programa de mentoria for mais informal, pode gravar 
cada sessão, conforme acordado entre Mentor e mentee, e 
avaliá-la quanto às atividades realizadas e seus principais 
objetivos, o que estava em causa, e registar um resumo 
da sessão, os assuntos debatidos e os principais pontos 
de acção. Após a sessão, pode rever todas as etapas e 
fazer os ajustes.

Se o programa de mentoria for mais formal, pode formar 
os mentores, pense em combinar mentor e mentee da melhor 
maneira, tenha algumas orientações sobre mentoria e o 
que  implica. Se necessário, pode definir acordos pré-de-
terminados / contratuais; desenvolva um sistema específico 
para avaliar a eficiência do seu Programa.

◢ COMO PLANEAR / IMPLEMENTAR / 
MONITORIZAR O SEU PROGRAMA DE 
MENTORIA?
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Portanto, é uma boa prática avaliar a evolução da relação 
de mentoria e, para isso, é possível estabelecer expectativas 
desde o início. Depois de algum tempo, pode observar 
como essa relação está a funcionar e a crescer.

Pode medir os resultados pedindo feedback a todos os 
participantes, enviando um questionário/prospecção simples, 
avaliando mentores/mentees e elaborando o Programa.
Se escolher um questionário/prospecção, pode fazer per-
guntas específicas sobre o conteúdo do programa; também 
pode solicitar um relatório escrito a cada participante do 
Programa, ou uma entrevista com um depoimento sobre 
a sua experiência. Se só desejar avaliar o Mentor, são 
recomendados princípios específicos de mentoria.

◢ MODELO (TEMPLATE) 
DE PROGRAMA DE MENTORIA
'Mentoria é apoiar e incentivar as pessoas a gerir a sua aprendizagem para que possam maximizar o 
seu potencial, desenvolver as suas competências, melhorar o seu desempenho e tornar-se a pessoa que 
desejam ser.' 
Eric Parsloe

Local (onde ocorrerá a Mentoria) Online / Presença

Sessão (número de sessões a serem realizadas) e duração das  sessões de encontro de pares 
para mentoria

Modalidade • Mentoria 
• Decidir o tipo de relacionamento de mentoria (por exemplo, académico, desenvolvi-

mento de jovens/adultos, carreira escolar)

Grupo Alvo/Mentee definir a população que o programa de mentores de mentores vai servir, por exemplo, 
migrantes/refugiados/requerentes de asilo, outros)

• Descrição do grupo
• Idade
• Género
• Necessidades de mentoria 
• Características comuns 
• Necessidades especiais

Mentor /
Mentores designados/as

Selecionar os/as Mentor e a sua equipa

Estrutura 
Organizacional

Equipa de gestão do programa de Mentores
Clarificação dos papéis de cada membro da equipa

Resultados esperados
(Generais e Específicos)

Determine os resultados que deseja alcançar com a mentoria em relação aos mentees, 
mentores e os da organização do projeto, se existirem.

Programa de Mentoria • Determine a mentoria que o Programa oferecerá para ter em mente que a mentoria 
deve estabelecer uma relação positiva, profícua e de confiança entre o Mentor e 
o mentee.

• A mentoria responsável pode assumir várias formas: mentoria tradicional (um adulto 
para um jovem); mentoria em grupo (um adulto para até quatro mentees); mentoria 
de equipe (vários Mentores trabalhando com pequenos grupos;

• Mentoria entre pares;
• E-mentoring (mentoring via internet). 
• É essencial considerar que a mentoria individual, e a de pares, pode exigir mais 

mentores do que outros tipos de programas. A mentoria em grupo e em equipe 
permitirá que trabalhe com mais pessoas, com menos mentores, e a E-mentoring  
pode ser menos restritiva para conectar pessoas virtualmente.

Aptidões / Atitudes / 
Competências a 
Desenvolver e Trabalhar

O trabalho do mentor ajuda o/a mentee a encontrar soluções para um problema 
específico, em vez de abordar diretamente o problema.
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Exemplos 
de Competências/
Aptidões

Competências técnicas e táticas:

• Competências de conhecimento.
• Gestão de recursos.
• Gestão organizacional (coordenação e orientação para resultados).
• Competências metodológicas: adaptabilidade, flexibilidade; gestão por objetivos, 

destreza; Organizacional e relacional: liderança, comunicação, gestão de conflitos; 
gestão de equipas.

• Exploração da Carreira; Competências para a Vida, Educação, Competências sociais

Recursos Pedagógicos / 
Didáticos / 
Equipamentos

• Computador
• Projetor de vídeo;
• Quadros
• Papel
• Canetas
• Marcadores de cor
• Outros
• Video projector;

Monitorização / 
Avaliação

........................
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