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PREFÁCIO

UM OCEANO DE PARTILHA
Há livros que são muito mais do que isso. Apenas um 
livro que se lê, gosta-se ou não, memoriza-se ou não.

O autor deste livro escreveu muito mais do que tudo 
isso. Mais do que escrever, mais do que tentar agra-
dar ao leitor, optou por partilhar uma larga experiên-
cia de vida vivida e formação conseguida com todos os 
seus leitores, todos aqueles que têm nas páginas que 
se seguem um instrumento que pode ser de trabalho 
permanente, de uso contínuo e formação profissional e 
pessoal eterna.

Quando o Ricardo Peixe me pediu para prefaciar este 
livro, aceitei de imediato, porque senti nele uma ver-
dadeira paixão pelo seu trabalho, pela área que deci-
diu escolher e porque se trata verdadeiramente de uma 
partilha, de algo muito raro nossos dias – querer que 
os outros tenham ao seu dispor ideias e conceitos que 
os ajudem a ser mais eficazes, mais competentes mas 
sobretudo mais felizes.



EMPREGO BOM E JÁ!

8

Numa época marcada pela falta de autoestima, pela to-
tal ausência de futuro e ânimo, eis aqui um livro que 
mais não é do que uma forma de cada um dos leitores 
encontrar caminhos para o sucesso, um sentido para a 
vida, uma motivação extra para manter aquilo que é o 
ADN dos portugueses – lutar, não esmorecer, encarar 
as crise e os problemas que a vida nos coloca e seguir 
em frente porque há sempre um amanhã.

Este livro é muito mais que um projeto pessoal. É, so-
bretudo, um manual para a vida de cada um, um redo-
brado ânimo, uma autoestrada de conhecimento dos 
outros e, mais importante ainda, um oceano de desco-
berta do nosso Eu, das potencialidades de cada perso-
nalidade, de cada ser.

Quase se resumia ao velho ditado chinês que defende que 
se ensine a pescar, em vez de dar o peixe para comer.

Na azáfama de cada dia, embrenhados na competitivida-
de que nos obriga a esquecer que somos todos vizinhos 
uns dos outros e que não existimos vivendo na solidão, 
em que falamos e comentamos mais do que pensamos, 
sabe bem folhear um livro como este, onde em cada pa-
lavra, em cada frase e em cada capítulo sentimos que 
há alguém que se preocupa com a existência de todos, 
como um conjunto de gente que faz um país, mas que 
sozinhas não são mais do que o somatório de uma única 
pessoa singular sem rumo e sem objetivos definidos.

A automotivação é qualquer coisa que desconhecemos 
se não tivermos a verdadeira perceção da sua impor-
tância e sobretudo da sua existência. Mas é algo que 
necessitamos obrigatoriamente de perceber como a ir 
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buscar, como a usar, como a descobrirmos dentro de 
nós. Esse é o contributo deste livro. Por aqui, chegamos 
ao caminho. Não ao objetivo final, porque esse é sempre 
inalcançável para aqueles que entendem a vida como 
um desafio permanente. Mas seremos sempre mais 
fortes, mais competentes, mais objetivos, mais prepa-
rados e, no fim, muito mais solidários.

Este livro é uma prova de solidariedade. É uma dádiva 
de alguém que escolheu não se fechar em si, esconder 
conhecimento, armazenar no seu cérebro os seus trun-
fos para subjugar os outros. Optou antes por se entre-
gar, para que o mundo que o rodeia seja ainda melhor, 
se possível, do que ele próprio. Alguém que tem a noção 
que será tanto melhor quanto o que está à sua volta for 
ainda mais capaz, mais desenvolvido.

Há sempre uma oportunidade à nossa espera. Há sem-
pre uma porta que se abre. Há sempre luz ao fundo do 
túnel. Pode faltar-nos muitas vezes a serenidade e a 
capacidade para encontrarmos esse «há sempre». E 
raramente o encontramos, porque julgamos sempre 
que não somos capazes. Porque não nos conhecemos 
verdadeiramente. Porque não conseguimos avaliar as 
nossas verdadeiras potencialidades.

Dizer-lhe que as vai descobrir neste livro pode ser de-
masiado ilusório ou criar expectativas que o podem de-
siludir. Dizer-lhe que vai encontrar caminhos, ideias e 
formas de se conhecer a si próprio e de olhar para a co-
munidade que o rodeia com outra perspetiva e com uma 
motivação extra para arregaçar as mangas, lutar-viver, 
sobreviver e ser mais feliz, isso posso garantir-lhe. 
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Somos um povo de lutas heroicas, de obstáculos ultra-
passados, de crises vencidas. Infelizmente, não somos 
um povo de objetivos definidos e de focos concretos que 
nos façam percecionar o futuro e evitar dissabores que 
depois nos obrigam a esforço redobrado para os resolver.

Faltam-nos treinadores, falta-nos coaching, falta-nos 
capacidade de previsão para que possamos encarar o 
futuro com mais segurança, menos incertezas. Ficamos 
facilmente à mercê dos perigos, recorremos demasia-
das vezes ao improviso e ao célebre desenrascanço.

Daqui para a frente, todos sabemos, nada será como 
dantes. Daqui para a frente, todos sabemos, teremos 
que olhar para o passado, para sermos mais prudentes 
no presente e podermos garantir um futuro mais con-
sistente.

Ora aí está a verdadeira essência deste livro. Ler, apre-
ender e guardá-lo num canto privilegiado da estante da 
nossa biblioteca para a cada momento o podermos con-
sultar e assim assegurar um futuro.

Há sempre um amanhã que está à nossa espera. De-
pende de nós vivê-lo com a segurança que nos pode 
conduzir ao nosso grande objetivo – sermos felizes, com 
a certeza de que assim contribuímos para um mundo 
igualmente feliz.

Júlio Magalhães
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PREÂMBULO

“Não sei o que mais hei de fazer para conseguir empre-
go...”

“Eu nem sequer sei o que apaixona fazer...”

“É muita gente a concorrer, isto só vai lá com muita sor-
te...”

“No final das entrevistas dizem sempre que gostaram 
mas depois nunca me ligam de volta...”

“Eu não tenho cunhas, por isso nada feito…”

“Estou farto de me sentir rejeitado...”

Ouço frases como estas todas as semanas de pessoas 
que, algumas semanas mais tarde, encontram um tra-
balho que as motiva e inspira, seguindo apenas os pas-
sos descritos neste livro com entrega, empenho e muita 
diversão à mistura.

É por isso que este manual foi desenhado para ajudar 
jovens, executivos, homens e mulheres a encontrarem 
uma área profissional que verdadeiramente os realize e 
a conseguirem um trabalho de sonho.
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Das 24 horas que tem o dia, a maioria de nós passa a 
maior parte delas no emprego, sem contar com o tem-
po que passamos a pensar nele enquanto estamos em 
casa. Quando o que fazemos é algo que nos apaixona, 
este tempo passa rápido e tende a gerar boa energia em 
nós e melhores performances profissionais. A questão 
é que a maioria dos portugueses confessa que não gos-
ta muito do seu trabalho e a esmagadora maioria dos 
jovens que ingressa pela primeira vez no mundo em-
presarial não faz sequer ideia do que vai diariamente 
produzir, quanto mais se é algo que o motive e inspire.

Este livro é o guia que o vai ajudar a chegar mais pró-
ximo do que o apaixona e move, o assiste na criação de 
uma estratégia com objetivos bem definidos, o auxilia a 
implementar um plano de ação consistente e focado no 
resultado e o motiva a criar os hábitos que lhe permiti-
rão o sucesso que advém da persistência.

Ao longo do livro vai conhecer algumas das melhores 
ferramentas, com resultados comprovados e que já aju-
daram milhares de pessoas a conseguirem acordar de 
manhã com vontade de ir trabalhar. 

Encontrará também, ao longo do livro, excertos de en-
trevistas que realizei com alguns dos mais importan-
tes recrutadores e players do mercado de trabalho para 
que possamos ter a perspetiva de quem está a lidar com 
esta questão diariamente.

Uma nota de advertência muito importante: O caminho 
é feito caminhando, pelo que o livro só tem valor se o 
puser em prática e seguir os passos indicados.
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“Há muitos anos conheci um jovem rapaz, 
alto e meio desajeitado, que usava uns ócu-
los com lentes grossas e armação arredondada. Fi-
lho de uma mãe trabalhadora e órfão de pai desde 
os 12 anos, vivia numa casa modesta e arranjada 
que partilhava com mais um irmão. A família levava 
uma vida humilde, sem créditos, sem dívidas e sem 
luxos. 

No verão, no ano em que completaria 15 anos, como 
sempre, os amigos iam para a praia ou passear. As 
tardes eram passadas em salões de jogos, na tenta-
tiva de chegar a mais um recorde e fazer mais uns 
pontinhos… O rapaz poucas vezes o fazia, pois o di-
nheiro não chegava para tudo. Cheio de coragem, 
partilhou este desejo com a mãe, que, olhando nos 
seus olhos a brilhar, lhe deu um doloroso: “Não”. 
Claro que lhe partia o coração, mas ela sabia que 
havia prioridades e brinquedos caros ou jogos de 
vídeo não eram de certeza das primeiras. Porém, 
deu-lhe uma opção: “Podes trabalhar nas férias e 
ganhas dinheiro para fazeres e comprares o que qui-
seres!”

LEGENDA

entrevista testemunhohistória
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O rapaz não gostou lá muito da ideia, pois 
isso significava passar os dias longe dos 
amigos e da “boa vida”... Então pensou que 

podia trabalhar em agosto e depois teria dinheiro 
para o que quisesse em setembro! Com a mesada 
que a mãe lhe dava a situação ficaria bem melhor!

Seguiu-se, então, a procura de um trabalho, qualquer 
um, desde que o pudesse fazer sendo jovem e inex-
periente. À semelhança do que acontece atualmente, 
já naquela altura a grande maioria dos anúncios nos 
jornais era relativa a trabalhos na área das vendas. 
Ligou para um e foi chamado a uma entrevista. O es-
critório ficava num daqueles prédios remodelados e 
antigos no centro da cidade, com alguma degradação 
evidente. Chegado ao local, tocou à campainha do 
prédio e a porta abriu-se. Quando entrou na sala do 
“chefe”, viu um homem de barbas, com o seu meio 
século de existência. Por trás, conseguia ver um ci-
garro a arder num cinzeiro já cheio de beatas. 

Percorreu o rapaz com o olhar, enquanto lhe pe-
dia que se sentasse, explicando em que consistia o 
trabalho. Mostrou-lhe um porta-chaves de plástico 
translúcido, deu-lhe uma capa onde tinha um texto 
para ler e explicou-lhe que o objetivo era vendê-los 
na rua ao maior número de pessoas. Mostrou-lhe o 
quanto podia ganhar, aguçando-lhe o apetite com a 
indicação de comissões de 100%. Com um total de 
dois minutos de formação, o jovem saiu do escritó-
rio com uma bolsa à cintura cheia de porta-chaves, 
uma capa em uma mão, uma caneta na outra, e mui-
to, mas mesmo muito medo!
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Já na rua, esperava-o o chefe de equipa, que 
rapidamente o levou para onde estavam os 
restantes colegas. Então, disse-lhe: “Isto é 
muito fácil, é só falares com as pessoas e venderes 
os porta-chaves!” Visto assim, parecia, realmente, 
muito simples, só que ele sabia que as pessoas na 
rua não gostavam de ser incomodadas, muito me-
nos por miúdos “parvos” a vender porta-chaves, que 
ainda por cima é uma daquelas coisas que ninguém 
anda na rua à procura. O rapaz acenou com a cabeça, 
enquanto engolia em seco e fincava os pés no chão. 
“Se calhar, isto não foi muito boa ideia…” – disse ele 
para com os seus botões.

Passou a manhã toda a ob-
servar o que os colegas fa-
ziam e chegou à conclusão 
que não iria aprender muito 
com eles. Além do pouco su-
cesso, constatou que passa-
vam mais tempo parados do 
que a falar com as pesso-
as. No final do dia, voltou a 
casa, derrotado. Quase não 
tinha conseguido falar com 
ninguém e sempre que tentara, o coração batia tão 
forte que parecia que ia saltar do peito! O medo de 
abordar as outras pessoas e a forma como se atra-
palhava no discurso ainda afastavam mais a vontade 
de voltar no dia seguinte…

O caminho é feito 

caminhando, pelo que 

o livro só tem valor 

se o puser em prática 

e seguir os passos 

indicados. 
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Mas era cedo de mais para desistir. Ele não 
podia simplesmente baixar os braços... En-
tão, ele começou a pensar em como podia 

fazer melhor, em como podia superar aquele obs-
táculo. 

No dia seguinte ele tinha uma estratégia! Ele pensou 
que, se socialmente usava o humor para esconder 
a timidez, talvez também conseguisse fazê-lo nas 
vendas! Começou o trabalho com uma vontade e 
energia renovadas e logo na primeira abordagem, 
foi enxotado tal como uma mosca! Mas ele persistiu 
e conseguiu falar com uma e depois com outra, e 
depois mais uma… Entre muitos falhanços e mui-
tos sucessos, aprendeu o que funcionava melhor, o 
que resultava. Estava a vender e a divertir-se muito! 
Além disso, reparou que com quanto mais pessoas 
falava, mais seguro se sentia, mais à vontade, mais 
autoconfiante estava. E falou com ainda mais pes-
soas…

No final do dia, com o seu primeiro salário no bolso, 
o rapaz entrou num salão de jogos e com o seu pró-
prio dinheiro, pela primeira vez, jogou até lhe doe-
rem os dedos.
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Lembro-me vividamente desse momento especial, em 
que pela primeira vez usufruí de algo pago com o meu 
próprio dinheiro. Nesse mês, o único que trabalhei nes-
sa empresa, fui o melhor vendedor, quebrando recordes 
e ganhando prémios. Mais do que isso, ganhei uma ex-
periência de vida importantíssima e que trago comigo 
até hoje. Sem que o soubesse, nesse dia, dei o primeiro 
passo para chegar ao que faço hoje: ajudar pessoas a 
atingir resultados e a serem mais felizes.”

Não é o trabalho, mas o saber trabalhar, 
que é o segredo do êxito no trabalho.

Saber trabalhar quer dizer: não fazer um 
esforço inútil, persistir no esforço até ao 
fim, e saber reconstruir uma orientação 
quando se verificou que ela era, ou se 

tornou, errada.

Fernando Pessoa





INTRODUÇÃO
Para o trabalho que gostamos 

levantamo-nos cedo e fazemo-lo 
com alegria.

William Shakespeare
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Com certeza muitos dos leitores também têm uma his-
tória fantástica sobre o vosso primeiro emprego e quase 
todos sentiram no início o medo de falhar, de ser rejei-
tados ou de não conseguirem o que era pretendido. O 
sabor do primeiro ordenado é também algo que muitas 
pessoas guardam como sendo algo de extraordinário... 
Desde esse verão que eu agarrei o mais que pude a mi-
nha independência financeira e por isso colecionei uma 
verdadeira imensidão de part-times e summer jobs. 

Ao longo dos últimos 17 anos já trabalhei em mais de 20 
empresas diferentes com profissões que vão de serven-
te a managing partner e com dimensões desde multina-
cional até micro empresa. Creio ter enviado dezenas de 
CV e participado em inúmeras entrevistas de emprego.

Há cerca de 10 anos atrás, fruto das responsabilidades 
dos cargos assumidos e da posterior entrada no mundo 
do coaching e treino de alta performance em organiza-
ções, passei para o “outro lado da barricada”, recrutan-
do candidatos, ajudando empresas a formar equipas e 
dando assistência no processo de desenvolvimento pro-
fissional de todo o tipo de quadros.

Foi munido desta experiência empírica e de um exten-
sivo estudo das matérias de comunicação, marketing 
pessoal e coaching que, em fevereiro de 2012, lancei um 
desafio a mim próprio, criando um programa online que 
assentava no pressuposto:

“Eu consigo ajudar qualquer pessoa a encontrar um 
trabalho na área que a apaixone.»

Este pressuposto era válido desde que os participantes 
cumprissem apenas três premissas:
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INTRODUÇÃO

- Terem habilitações académicas mínimas para exer-
cerem dentro da área escolhida.

- Terem uma vontade inabalável de conseguir um em-
prego.

- Seguirem à risca as instruções do programa.

O programa explanava em detalhe o poderoso Método 
dos 4Ps cuja conceção e implementação permitem, a 
qualquer um, compreender e aplicar estratégias que 
garantem que vai criar um verdadeiro impacto na sua 
próxima entrevista de emprego. 

Os resultados foram surpreendentes nos mais diversos 
sentidos.

Primeiro, apesar de só ter divulgado para a minha base 
de contactos de email e Facebook, tive mais de 150 pe-
didos de adesão ao programa, um número que superou 
em larga medida as minhas expectativas.

Segundo, várias dezenas desses contactos eram de 
pessoas que tinham emprego e estavam insatisfeitas 
com o que faziam, o que, apesar de essa situação não 
ser novidade, foi surpreendente que quisessem fazer 
parte do programa.

Terceiro, todos os inscritos tiveram a seguinte primei-
ra tarefa: “Envia-me um email, no máximo dentro de 
dois dias, a explicares porque é que te devo escolher 
para este projeto.” Apesar de a tarefa ser extremamen-
te simples, testava a terceira premissa do programa e 
foi verdadeiramente esclarecedora. Mais de metade não 
cumpriu, demonstrando um grau de compromisso ina-
ceitável com o processo. Ao longo das semanas, o grupo 
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foi-se sempre reduzindo apesar de os pedidos serem, 
na sua maioria, simples e focados nos resultados.

Estes resultados foram ex-
tremamente interessan-
tes, pois permitiram-me 
perceber que existe muito 
mercado a necessitar des-
ta ajuda e reforçou a minha 
crença que, apesar de se fa-
lar em números muito altos 
de desemprego, há muitas 
pessoas que não estão ver-
dadeiramente comprome-

tidas com encontrar um trabalho. Ora, isto são ótimas 
notícias para quem está verdadeiramente empenhado, 
pois quer dizer que apenas está a concorrer com uma 
pequena margem dos candidatos. 

Para aqueles que continuaram, fizeram as tarefas e 
aplicaram o Método dos 4Ps os resultados foram verda-
deiramente emocionantes. 

Durante estas semanas aprendi que não há limites para 
a criatividade e que a força do empenho e do verdadeiro 
compromisso é muito maior do que aquilo que se pensa. 
Durante este tempo tive um conjunto de pessoas que, 
apesar das dificuldades, apesar do trabalho, apesar do 
investimento, perseveraram e conseguiram feitos ex-
traordinários. Durante estes meses trabalhámos afin-
cadamente para perceber qual o setor de mercado e 
forma de o abordar para cada participante, produzimos 
as melhores formas de entregar um Curriculum Vitae 
(CV) adaptado à empresa a que ele se dirigia e conse-

Método dos 4Ps vai 
ajudá-lo a encontrar 
(...) uma empresa 
onde possa crescer, 
marcar a diferença na 

apresentação e criar 

impacto na entrevista!
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INTRODUÇÃO

guindo que ele se destacasse da “multidão”, descobri-
mos que informação colocar em Cartas de Apresenta-
ção (CA) e CV, percebemos como impressionar e não ser 
rejeitados numa entrevista. Mais importante de tudo, 
fizemo-lo com muita diversão. 

Dos 19 que seguiram as 3 premissas do programa até 
ao seu final, 8 decidiram criar a sua própria empresa e 
11 encontraram trabalho.  

QUE COMPETÊNCIAS É QUE MAIS 
VALORIZA NUM CANDIDATO?

João Melo (Sonae – Modelo Continente)

Fortes competências “hard”, formação académica 
adequada, línguas e experiências; e “soft”, resiliên-
cia, trabalho em equipa, rápida aprendizagem, forte 
capacidade de comunicação e relacionamento, po-
sitividade e boa disposição. Gostamos de pessoas 
felizes e capazes.

Estas são ótimas notícias para o leitor, pois mostra que 
as ferramentas que aqui vamos aprender funcionam 
na prática e garanto que a implementação do Método 
dos 4Ps vai ajudá-lo a encontrar a sua paixão, encontrar 
uma empresa onde possa crescer, marcar a diferença 
na apresentação e criar impacto na entrevista! E posso 
adiantar que a diferença entre os que são rejeitados e 
atirados para o monte dos “Não Interessa” e os que con-
seguem o emprego está em pequenos gestos e ações!
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Rafael Escrivães, 23 anos, Esposende
“Encontro-me profissionalmente “bem”, 

particularmente devido ao “Emprego 100%”. Com a 
ajuda deste “curso”, consegui desenvolver um carác-
ter diferente e um pensamento ainda mais positivo 
para a procura ativa de trabalho. Agradeço ao Ricardo 
pelo empenho no curso e pelos conhecimentos trans-
mitidos e recomendo a todos que estejam dispostos 
a vencer no mundo do trabalho, porque para vencer 
é preciso ser persistente e estar aberto à diferença.”

Sandra Luna, 34 anos, Matosinhos
“(..) o curso abriu-me os olhos para uma série de coisas 
que se estavam a passar comigo. Tinha expectativas 
que não correspondiam à realidade e vivia frustrada 
por essas expectativas não se traduzirem em propos-
tas de trabalho. Basicamente, a minha atitude era: “eu 
sou tão boa profissional, toda a gente gosta de traba-
lhar comigo, porque é que ninguém me contrata?” A 
resposta é que eu não estava a fazer a candidatura de 
forma certa e as minhas expectativas face à situação 
atual na minha área eram completamente irreais. 
Agora as coisas são diferentes. Valorizo-me mais e ao 
meu trabalho, faço a minha pesquisa e a atitude é “Se 
não dá, passa para a frente e tenta outra coisa.”

Lília Andrade, 29 anos, Santo Tirso
“Participar no Programa Emprego 100% foi, para 
mim, um processo de descoberta pessoal e de de-
senvolvimento de competências. Descobri que ao 
mudar de postura, atitude e abordagem posso con-
seguir resultados. Valeu a pena participar! As ativi-
dades propostas fizeram-me despertar, desenvolver 
perspetivas diferentes e, acima de tudo, agir de forma 
diferente! Por isso, quero agradecer-te pela iniciativa 
e por todo o teu trabalho!”



VELHOS MITOS 
E NOVO MUNDO

As mudanças nunca ocorrem 
sem inconvenientes, 

até mesmo do pior para o melhor.

Richard Hooker
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O mercado de trabalho na UE e em Portugal tem sofrido 
imensas alterações nos últimos anos.

É importante compreendermos essas alterações, pois 
assim podemos ajustar a nossa abordagem e conseguir 
resultados. Em tempo de tempestade, os mais bem pre-
parados são os que conseguem encontrar as melhores 
oportunidades e obter os melhores resultados. Neste 
capítulo vamos perceber o que está a mudar e o que 
se mantém, assim como as verdades e mentiras que se 
divulgam.

Em Portugal, a taxa de desemprego passou os 15% e no 
caso dos jovens está quase nos 40%. Apesar de a educa-
ção ser um fator diferenciador no momento de encon-
trar uma nova função, em dezembro de 2011, 10,5% de 
todos os licenciados estavam desempregados. E mes-
mo contando que a taxa média entre cursos é bastante 
diferente, este dado mostra que o investimento no ensi-
no superior pode sair furado quando não é bem planea-
do ou aproveitado.

A raiz do problema é, no entanto, mais profunda.

Num seminário organizado pela Universidade Católi-
ca do Porto, vários CEO e diretores de topo alertaram 
para os facto de a licenciatura não preparar jovens para 
a realidade empresarial atual, treinando-os para terem 
o “perfil de funcionários e com reduzida capacidade de 
autonomia”1. Esta é uma realidade com a qual me de-
paro diariamente nas empresas que contacto, onde en-
contro profissionais que estiveram 3 a 5 anos a apren-
der matérias que não utilizam e que estão munidos com 
poucos skills de team-work, criatividade, problem sol-



27

VELHOS MITOS E NOVO MUNDO

ving e gestão de relacionamentos que irão necessitar 
todos os dias, já para não falar de ferramentas específi-
cas de determinada função ou empresa. 

Apesar de não ser novidade, nem sequer chocante, a 
mudança do “senta-te, não fales para o lado e faz o que 
te mandam” para “fala com a equipa, descobre soluções 
diferentes e antecipa situações com inovação” ainda não 
foi completamente aceite por todos, pois existem pesso-
as que continuam a operar em mercados e empresas do 
séc. XXI com princípios e mentalidade do séc. XIX.

Há milhares de empresas que estão desejosas de con-
tratar jovens que estejam altamente motivados para 
aprender, que saibam relacionar-se, falar e influenciar 
colegas e clientes, que tenham espírito empreendedor 
e criativo, que trabalhem com verdadeira paixão pelo 
que fazem, que estejam focados na ação de encontrar 
soluções e sejam ágeis na mudança. 

Enquanto estudava, sempre tive muito dificuldade em 
perceber a aplicação prática dos conteúdos que apren-
dia, pois, como tinha tido contacto com o mercado de 
trabalho desde muito cedo, era para mim difícil fazer o 
link entre os estudos e a gestão de um departamento 
ou o contacto com um cliente. Neste momento, em Har-
vard e em outras escolas de topo, os MBA começam a 
debruçar-se cada vez mais nas dinâmicas da Liderança e 
Gestão de Pessoas e menos em Estratégia e Marketing2.

As competências comportamentais acima referidas são 
quase independentes das funções para as quais esta-
mos a ser contratados, sendo que naturalmente em al-
gumas são condição sine qua non. 
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Inegável é perceber que elas chocam com a ideia de 
“trabalho para a vida”  que foi incutida nos 60 e 70, onde 
o objetivo da maioria das pessoas era ingressar numa 
empresa (ou, melhor ainda, na função publica) que 
lhe permitisse ter segurança e estabilidade e manter 
o mesmo posto/função por muitos anos, tendo ou não 
possibilidades de progredir na carreira. 

Como iremos ver à frente, o 
próprio conceito de trabalho 
precário não pode ser enca-
rado da mesma forma nos 
tempos que correm.

Para ajudar a sintetizar toda 
esta nova informação, vou 
partilhar os 7 mitos que 
encontro no dia a dia sobre 
encontrar emprego. Preten-
do transmitir de uma forma 

clara a maneira como a maioria dos empregadores e 
empresas se comportam no momento de contratarem 
alguém, pois acredito que estas crenças são o principal 
motivo pelo qual temos tantas pessoas fantásticas cujo 
potencial está a ser desperdiçado.

1 – “VAIS PARA A FACULDADE E QUANDO SAÍRES TENS 
EMPREGO À TUA ESPERA!” 

Não sei quem é que vendeu esta mentira aos universitá-
rios ou até se alguma vez foi verdade... 

Neste momento, um curso superior é apenas um início 
e em alguns casos pode até ser um mau início.

Há milhares de 
empresas que estão 
desejosas de contratar 

jovens que estejam 
altamente motivados 
para aprender
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Como temos visto em notícias recentes, existem vários 
cursos cuja saída profissional está muito acima ou abai-
xo da média e obviamente isso é algo que pesa na altura 
de encontrar emprego, pois é um sinal que o mercado 
está a enviar. Não obstante, da análise que fiz dos dados 
que foram recolhidos e comparados, cruzando informa-
ção das universidades e institutos com a do IEFP3, ve-
rifica-se que dentro do mesmo curso a taxa de desem-
prego pode variar mais de 25% entre estabelecimentos 
de ensino, o que claramente mostra que continuam a 
existir vagas e que alguém está a conseguir convencer 
o mercado que é útil e valioso. 

O que se espera é que o desempregado olhe para o mer-
cado, perceba onde estão as oportunidades e ajuste as 
suas capacidades técnicas ao que está a ser pedido ou 
procure mercados onde seja necessário o que ele tem 
para oferecer. Eu percebo que custa passar x anos na 
faculdade (parte deles até mesmo a estudar), chegar ao 
mercado e ter de alterar e ganhar novas competências, 
pois eu próprio, depois da minha licenciatura, tive de 
angariar novas competências e completei o curso numa 
das mais referenciadas instituições em Portugal. Nes-
te momento, o que é exigido de um profissional que se 
apresenta ao mercado é que cada vez mais tenha agi-
lidade na aprendizagem e consiga manter-se sempre 
atualizado e especializado. 

Não vou discutir se é justo ou não, é simplesmente o 
que acontece e é um bom treino para o resto da nossa 
carreira.
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QUAIS AS COMPETÊNCIAS QUE MAIS 
VALORIZA NUM CANDIDATO? 

Nuno Jerónimo (ZON)

Capacidade de comunicação e influência, relações 
interpessoais, trabalho em equipa, capacidade de 
improviso e de trabalho

Joana Cal (Bial)

Em termos de soft skills, diria que o nível de ener-
gia, a flexibilidade, a automotivação, o autoconhe-
cimento, a empatia, a capacidade de comunicação 
e assertividade e a capacidade de relacionamento 
interpessoal. Hoje em dia, todos trabalhamos como 
parte integrante de uma equipa e é necessário saber 
estar com os colegas, saber relacionar-se com os 
outros. É necessário ter pessoas motivadas e com 
capacidade de saber ultrapassar os obstáculos, e 
resistir às adversidades. (…)

Gil Frias (Grupo JMV)

Capacidade de automotivação, Capacidade de adap-
tação a novas circunstâncias, rapidez de raciocínio 
sob pressão, humildade, resistência à adversidade, 
ser eclético/polivalente, capacidade de propor solu-
ções inovadoras e de risco perante problemas
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2 – “O CURRICULUM VITAE É A PRINCIPAL FERRA-
MENTA PARA SERES CONTRATADO.»

O CV tem apenas uma função: levar-me a uma entre-
vista. Esta é uma frase tão importante que deve ser re-
petida. O CV tem apenas uma função: levar-me a uma 
entrevista.

Ninguém é contratado só pelo curriculum, nem é ideal 
que ele contenha todas as informações sobre nós desde 
o jardim de infância. Isso é mesmo contraproducente.

Estima-se que, durante um processo de candidatura, 
um recrutador passe em média 30 a 60 segundos a olhar 
para o nosso curriculum e se gostar do que vê à primei-
ra, passa mais 3 a 6 minutos a examiná-lo, pelo que o 
CV deve ser algo que se consegue ler muito rapidamen-
te e que com facilidade destaca as características mais 
importantes para que o empregador nos queira chamar 
para falar connosco pessoalmente.

Por muito que isso seja importante para nós, o recru-
tador que recebeu 500 CV para uma função não quer 
saber se a nossa professora da primária acredita que 
somos bons meninos, o que quer é rapidamente passar 
por eles e reconhecer se eles têm o que procura. No 
livro estará disponível um template de CV para poder 
servir de base para futuros envios.

3 – “HÁ POUQUÍSSIMO TRABALHO DISPONÍVEL.”

Ao ter lidado nos últimos 3 anos com mais de 100 em-
presas de todas as dimensões, ouvi dezenas de histó-
rias sobre não conseguir encontrar candidatos ou os 



Formador Software

Procuramos 

formador freelancer 

em software, com 

experiência em 

parametrização de 

módulos, Tesouraria e 

Orçamentos, Gestão 

de Bases de Dados.

Pasteleiro

TEMPO INTEIRO

Pasteleiro com 

formação e experiência 

mínima de 6 anos. 

Horário das 

5h30 às 14h00

FORMADOR ESPECIALIZADO EM 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS

Recrutamos formadores com 

experiência em ministrar formação na 

área de Contratação Publica 

Perfil do candidato: 

Formação superior em Direito; Experiência 

mínima de 3 anos como formador na área referida 

(factor eliminatório); Experiência em ministrar 

formações em empresas; Possuir o CAP ou 

CCP; Excelente capacidade de comunicação e 

interacção com os formandos. 

 TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Descrição da função: 

Realização de diagnóstico de avarias de 

equipamentos de informática. Manutenção e 

reparação dos vários equipamentos. Proceder 

à instalação e configuração de Hardware 

e Software. Contribuir para o alcance dos 

objectivos de vendas. Assegurar a protecção de 

todos os equipamentos; 

Oferta: 
Possibilidade de Progressão na Empresa. 

Integração numa organização em expansão e 

crescimento. 

- Zona de Lisboa; 

- Disponibilidade imediata; 

- Asseguramos total confidencialidade no 

tratamento das candidaturas. 

TÉCNICO COMERCIAL

para Zona do Porto

Pretende-se recrutar técnico comercial para 

venda de produtos de higiene profissional. 

Valoriza-se a autonomia de trabalho, e forte 

motivação para integrar equipa dinãmica. 

Assistente de 

Direção (M/F)

Pessoa flexível e 

independente, com 

elevado sentido de 

responsabilidade.

Bons conhecimento de 

alemão, bem como um 

idioma adicional

VENDEDOR
Em regime de part-

time, compatível 

com qualquer outra 

actividade profissional, 

ou estudos. Não é 

necessário muito 

tempo livre, pois basta 

mostrar o catálogo.

Nova empresa 

de Suplementos 

alimentares!!!
Saiba como pode 

ser distribuidor 

independente 

de Suplementos 

alimentares

EMPRESA DO SECTOR VINHO DO PORTO 

especializada em Categorias Especiais, sediada 

no Norte, pretende recrutar

Perfil do Candidato:

Licenciatura em Enologia. Experiência na 

liderança e chefia de equipas operacionais. Boa 

capacidade de comunicação. Bons conhecimentos 

de informática na óptica de utilizador.

Cozinheiro

Admite-se cozinheiro 

para restaurante 

em Neiva, Viana do 

Castelo. 

Entrada imediata

Dá-se alojamento.

PROGRAMADOR JAVASCRIPT

Procuramos pessoas que saibam trabalhar de uma 

forma independente, assim como em equipa, que 

tenham paixão em criar coisas novas, resolver 

problemas de forma criativa, e que tenham ca-

pacidade de iniciativa.

Asseguramos total confidencialidade no 

tratamento das candidaturas. 

Técnica deUnhas 

de Gel / Manicure / 

Pedicure / Depiladora 

para loja Cascais

Experiência mínima 3 anos 

Boa capacidade 

de relacionamento e 

trabalho em equipa 

COMERCIAL 

IMOBILIÁRIO

Perfil comercial 

e independente.  

Dinamismo, ambição, 

proactividade. Boa 

fluência verbal 

e capacidade de 

argumentação.

COZINHEIRA PARA 

RESTAURANTE 

GOURMET 

Experiência em 

cozinha regional 

portuguesa 

Disponibilidade para 

trabalho aos fim de 

semana.

Pasteleiro 
Part-Time / Full-Time

Pasteleiro com 

experiência minima 

de 3 anos.
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Este livro dirige-se a jovens à procura do primeiro emprego, 
desempregados ou a pessoas que querem mudar de carrei-
ra. O trabalho existe e há empresas a contratar. Saiba como 
conquistar essas vagas!

Aqui vai aprender a:
- Destacar-se positivamente na candidatura!
- Impressionar com o CV!
- Brilhar na entrevista!

AVISO: O livro não faz nada por si, mas vai ser essencial 
se estiver mesmo focado e empenhado em conseguir um 
emprego.
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“Eis aqui um livro que mais não é do que uma forma de cada 
um dos leitores encontrar caminhos para o sucesso, um sentido 
para a vida, uma motivação extra para manter aquilo que é o 
ADN dos portugueses - lutar, não esmorecer, encarar a crise e os 
problemas que a vida nos coloca e seguir em frente porque há 
sempre um amanhã.”

Júlio Magalhães


