
 

  

O MODELO UNEXPRESSED 

TALENT: UM MANUAL  

 

 

UNEXPRESSED TALENT: PREENCHER A LACUNA ENTRE A 
EDUCAÇÃO FORMAL E INFORMAL  
O Unexpressed Talent é um projeto que se baseia num conjunto de métodos e ferramentas que 

têm como objetivo criar ligações entre os intervenientes da educação formal e informal para 

apoiar a capacitação da juventude, em especial dos jovens entre os 15 e os 25 anos, promover a 

autonomia e o autorreconhecimento de competências para que os talentos surjam facilmente 

e, consequentemente, criar estratégias para os revelar e promover.  

Para os jovens em idade escolar, o principal objetivo é ajudar a prevenir o abandono escolar 

precoce (AEP) e apoiar instituições de educação formal (escolas e escolas de formação 

vocacional, em particular) neste esforço. Para os jovens que pertencem largamente à categoria 

de NEET ou que já abandonaram a escola, o objetivo é encaminhá-los em direção a 

oportunidades de emprego ou fazer com que regressem à formação/escola para obterem um 

diploma.    

O valor acrescentado deste projeto é a valorização do que denominamos “talentos não 

revelados”: a ideia base é que os jovens que enfrentam dificuldades na escola/trabalho ou no 

ambiente social possam ter capacidades e competências que não são devidamente exploradas 

no sistema de educação formal nem na comunidade onde vivem. Por conseguinte, foi criada 

uma ligação forte entre a educação formal e informal. 

CRIAÇÃO DE UM PERCURSO COERENTE EM DIREÇÃO À 
CAPACITAÇÃO DA JUVENTUDE 
 

Segundo a lógica do projeto, a revelação dos talentos engloba um percurso abrangente de 6 

passos (imagem 1).  
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A imagem é a simplificação de um processo totalmente interligado. As atividades não são 

necessariamente implementadas numa linha cronológica reta (uma após a outra), nem 

“pertencem” exclusivamente a um passo. Em alternativa, formam uma abordagem lógica e 

integrada que orienta e contribui para os objetivos globais. Resumidamente, as atividades 

representam a abordagem abrangente à capacitação dos jovens do projeto UNEXPRESSED 

TALENT. 

UM MODELO INTEGRADO NA POLÍTICA E PRÁTICA LLL DA 
UE  
O Unexpressed Talent funciona no âmbito da ferramenta de referência europeia das “Oito 

competências-chave” e da ESCO, a classificação europeia multilíngue das competências, 

aptidões, qualificações e profissões. A classificação ESCO associa e expande as oito 

competências-chave e revela-se útil na associação de competências para a empregabilidade e a 

inclusão em atividades económicas. Mais especificamente, as ligações entre as oito 

competências-chave e as competências transversais como definido na ESCO foram consideradas 

úteis para melhor definir atividades que, em última instância, levam à inclusão social, cívica e 

económica dos jovens em risco.  

UM MODELO BASEADO NAS COMPETÊNCIAS 
O UT tem como objetivo a revelação dos talentos, o que é denominado como “competências” 

pelos formadores, educadores, responsáveis pelos recursos humanos e operadores do mercado 

MODELO UT 

Identificar 

Mapear 

Envolver 

Avaliar 

Comprometer 

Revelar 

NÃO REVELADOS REVELADOS TALENTOS 



de trabalho. “Competência” tornou-se num chavão popular, o que se deve à mudança do 

mundo que nos rodeia (e à situação no que respeita à nossa aprendizagem). O modelo UT 

baseia-se na observação desta situação fluida.  

A “abordagem baseada nas competências” nos processos de orientação pode ser resumida 

como uma forma de trabalhar que torna as pessoas conscientes das suas próprias capacidades e 

lhes oferece oportunidades para desenvolverem ainda mais as competências. A abordagem 

baseada nas competências trata a aprendizagem através de uma série de atividades e experiências 

ao longo de um período de tempo mais longo. 

A autorreflexão e a autoavaliação são vertentes cruciais da abordagem baseada nas 

competências. Embora o termo “auto” sugira que o indivíduo tem de refletir e avaliar de forma 

independente, normalmente a autoavaliação funciona melhor quando o indivíduo é ajudado 

ao longo do processo. 

O PAPEL E O PERFIL PROFISSIONAL DO “FORMADOR DE 
JOVENS” 
Numa estrutura “baseada nas competências”, os perfis profissionais dos operadores envolvidos 

no apoio e acompanhamento dos jovens no processo de autoavaliação e autovalorização 

desempenham um papel muito importante. 

Este tipo de atividade de “formação” é uma formação de complementaridade: uma atividade 

que encoraja a descoberta do próprio e do mundo envolvente e que oferece ferramentas para 

que o indivíduo descubra o seu próprio caminho e desenvolva o seu poder. Trata-se de 

criatividade e dúvida, em vez de simplesmente ações; trata-se de capacitação, em vez de apenas 

formação. Este processo tem como objetivo permitir que o indivíduo descubra e valorize o seu 

poder pessoal e coletivo e, assim, explore as suas pretensões e ambições para o futuro. 

Formar não é ensinar e a capacitação não é dar direções: os parceiros do Unexpressed Talent 

acordaram que é necessário um caminho que ajude e apoie jovens em risco de exclusão social a 

descobrirem e a tomarem consciência de si próprios, bem como recursos e competências para 

desenvolver uma atitude curiosa e criativa face à situação atual e às escolhas que têm de fazer. 

1. IDENTIFICAR TALENTOS NÃO 
REVELADOS  

OBJETIVOS 
O primeiro passo tem como objetivo analisar os principais fatores que influenciam o 

desconforto dos jovens e o abandono escolar precoce e os fatores estruturais e sistémicos que 

impedem os talentos de se revelarem. A investigação e as informações base constituem o passo 

preliminar para adquirir informações úteis e resultados para dar maior destaque às relações 



entre os estudantes e os respetivos percursos educativos, bem como para dar atenção aos 

contextos que dificultam ou facilitam a inclusão e o desenvolvimento pessoal.  

Principais objetivos deste passo: 

• Disponibilizar uma análise sólida e uma situação base das causas dos talentos não revelados 
e riscos/dados sobre o AEP ou exclusão de qualquer tipo de atividades sociais/económicas 
(NEETs) 

• Garantir que a perspetiva de todos os participantes está incluída na análise e que é criada 
uma abordagem holística à questão 

• Utilizar dados qualitativos e quantitativos e informações para efetuar ligações com 
significado (causa/efeito, raiz/problemas) para desenvolver e implementar ações e 
estratégias que liguem organizações de educação formal e informal na promoção da 
expressão de talentos e capacitação dos jovens ao mesmo tempo que os mantêm na escola 
ou viabilizando a sua ativação e empregabilidade.   

PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
- Questionários semiestruturados para jovens (multidimensionais, baseados e adaptados 

a partir do questionário de investigação) 

- Entrevistas a grupos de jovens, professores, ONG, acerca de questões específicas 

- Grupos de discussão com os intervenientes  

- Análise das investigações e dados locais disponíveis  

 
2. MAPEAR TALENTOS NÃO REVELADOS  

 

OBJETIVOS 
O mapeamento de talentos não revelados refere-se a, pelo menos, quatro dimensões:  

1. O processo de concentração nas “capacidades e competências” que necessitam de 
ativação para o grupo-alvo  

2. O processo de autorreflexão inicial e formação de grupos como passo preliminar para a 
avaliação das competências 

3. O processo de reconsiderar continuamente estas escolhas como um resultado de 
investigação aprofundada e interação entre a educação formal e informal e as atividades  

4. O processo de identificação de locais/contextos/alianças/intervenientes para envolver 
em todo o percurso do UT  



Estas quatro dimensões contribuem para os objetivos gerais deste passo: 

• Apoiar a identificação de conhecimentos, capacidades e competências que os jovens 
adquiriram ao longo da vida para que estejam cada vez mais cientes do seu potencial e 
talentos (não revelados) 

• Procurar proativamente soluções para as necessidades emergentes relacionadas com a 
expressão gradual dos talentos 

• Preparar o caminho para a exploração e valorização positivas dos recursos da comunidade e 
intervenientes, especialmente intervenientes na educação informal, mas também 
autoridades locais, organizações culturais e desportivas, empresas e outros intervenientes 
relevantes da rede local 

PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
O UT desenvolveu e adaptou diferentes métodos e ferramentas. Para a primeira dimensão, o 

Alert Tool (consulte o Output 2) pode apresentar indícios preliminares das áreas mais críticas 

relacionadas com os diferentes aspetos da vida dos jovens (desempenho escolar, família, vida 

social, sentimentos, talentos). 

A segunda dimensão da fase de mapeamento é fundamental em todo o percurso “Unexpressed 

Talent”, pois é o ponto de partida do processo de capacitação. O Toolkit do Output 3 fornece 

um conjunto de atividades de autodescoberta.   

Por fim, o mapeamento de redes locais, intervenientes e recursos a envolver no processo 

representa uma atividade fundamental que pode aumentar as hipóteses de sucesso e 

sustentabilidade do percurso UT. 

Recomendamos organizar reuniões e apresentações ou pequenos panfletos informativos para 

informar e envolver os intervenientes locais. Podem ser elaborados acordos por escrito 

específicos ou acordos informais juntamente com intervenientes para esclarecer os termos de 

compromisso e colaboração.  

 

3. ENVOLVER TALENTOS NÃO 
REVELADOS  

 

OBJETIVOS 
Envolver talentos (não revelados) é um passo que engloba dois momentos cruciais do método 

que os parceiros desenvolveram: 

1. Inclusão dos jovens em idade escolar ou NEETs 



2. Manutenção do interesse dos jovens e envolvimento ativo no percurso 

Por conseguinte, o envolvimento é um conjunto de métodos e atividades que contribuem 

para atrair e envolver os jovens com menos oportunidades. Estas atividades de “envolvimento” 

têm como objetivo promover o projeto entre os jovens e ativar a respetiva participação na 

formação Unexpressed Talent. As atividades podem ser uma combinação de redes 

sociais/marketing de guerrilha, envolvimento de instituições locais, etc. 

PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
Debate e confronto com “especialistas em jovens”, como psicólogos, professores, assistentes 

sociais e animadores de juventude, que trabalham diretamente com o grupo-alvo e podem dar 

conselhos úteis, bem como grupos locais de jovens que podem alargar a perspetiva acerca do 

envolvimento dos seus pares. O Alert Tool (O2) também representa um primeiro contacto 

com os jovens.  

 

4. AVALIAR TALENTOS NÃO REVELADOS  
 

OBJETIVOS 
A “avaliação” implica a apreciação construtiva e a exploração positiva dos pontos fortes para 

melhorar os pontos fracos. Esta está intrinsecamente ligada à identificação dos conhecimentos, 

capacidades e competências. A identificação e a avaliação de competências permitem aos 

indivíduos demonstrar (a si próprios e aos outros) os respetivos conhecimentos, capacidades e 

competências. Estas ações representam a primeira fase do caminho de capacitação, funcionando 

assim como ferramentas para oferecer segundas oportunidades a jovens em risco de abandono 

escolar ou outros grupos em risco de exclusão. 

Os objetivos deste passo incluem:  

• Ajudar os indivíduos a refletirem e a tornarem-se cientes das suas capacidades efetivas 
(conhecimentos, capacidades e competências); 

• Ajudar os NEETs e os jovens que abandonam a escola a desenvolver as respetivas 
carreiras e a aumentar as suas hipóteses de empregabilidade; 

• Disponibilizar aos jovens uma forma de demonstrarem e promoverem as suas 
capacidades e competências; 

• Mapear as necessidades de formação adicional, considerando a importância de fazer 
corresponder as competências do indivíduo aos requisitos do mercado de trabalho - 
também em termos de competências transversais. 



PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
As atividades relacionadas com a identificação e avaliação de competências podem ser realizadas 

ao nível individual e/ou em grupo. O trabalho em grupo permite aos participantes 

conhecerem-se uns aos outros, aumenta a curiosidade e a compreensão mútua de outras 

pessoas. 

No Output 3, “Toolkit do UT”, foi desenvolvido um conjunto comum de atividades, 

exercícios, encenações, etc., para a avaliação e autoavaliação das competências. O Toolkit é uma 

ferramenta mista, com uma combinação de diretrizes para operadores/formadores de jovens, 

que inclui materiais para workshops em grupo, reuniões individuais, recursos online/ICT e 

“trabalhos de casa” para os participantes. Inclui atividades de workshops verdadeiros e pequenas 

técnicas. O Toolkit contém várias unidades de formação desenvolvidas para melhorar o 

conjunto escolhido de competências transversais. 

 

5. COMPROMISSO COM OS TALENTOS 
NÃO REVELADOS  

 

OBJETIVOS 
Os talentos são muito mais do que as notas na escola. A partir desta consideração, os parceiros 

do UT acordaram que existe uma maior probabilidade de os talentos emergirem quando as 

pessoas são confrontadas com experiências da “vida real”.  

Objetivos do passo “Compromisso com os talentos não revelados”: 

• Oferecer aos jovens a oportunidade de melhorar e, consequentemente, exprimir as 
competências/talentos graças a um compromisso pessoal numa atividade baseada na 
comunidade 

• Explorar as principais competências e talentos dos jovens para melhorar a relação e 
coesão da comunidade, bem como o potencial criativo dos jovens na inovação cultural 
e social da comunidade 

• Criar iniciativas baseadas na comunidade onde os intervenientes na educação formal e 
informal colaboram para a capacitação dos jovens e a expressão dos seus talentos, 
também com o objetivo de fazê-los regressar à escola, frequentarem formação 
adicional ou se empregarem 

PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
Para atingir estes objetivos, e em coerência com as atividades de mapeamento, é necessário 

integrar os jovens em planos de desenvolvimento de projetos especiais em grupo ou 



individualmente, envolvendo-os em atividades de voluntariado ou na colaboração com 

OSC/associações locais, instituições, ONG, etc.  

Neste passo, os parceiros têm de definir e estabelecer redes de cooperação locais detalhadas 

com outras organizações locais para facilitar o empenho dos participantes. Exemplos de 

atividades que contribuem para os objetivos do “Compromisso com os talentos” (exemplos 

não exaustivos): 

✓ Criação de grupos de ação  

✓ Criação de grupos de arte liberais que trabalhem em projetos da comunidade  

✓ Períodos de estágio em empresas locais ou serviços públicos 

✓ Criação de grupos de estudo com pares e adultos (especialistas) em regime de 
voluntariado 

✓ Inscrição em formação adicional (especialmente para NEET) e atividades de procura 
ativa de trabalho  

 

6. REVELAR E VALORIZAR TALENTOS  
 

OBJETIVOS 
Podemos resumir os objetivos deste passo da seguinte forma: 

• Apresentar resultados concretos, tangíveis e materiais dos percursos do UT que podem 
ser reconhecidos e partilhados com os diferentes intervenientes da comunidade 
(escolas, cidadãos, famílias, pares, etc.) 

• Reconhecer o valor das capacidades e competências do UT de modo a permitir que os 
talentos não revelados dos jovens surjam e sejam aproveitados pela comunidade e em 
contextos formais  

• Avaliar e reconhecer a expressão de talentos através de uma ferramenta comum 
(Youthpass do UT), que pode ser utilizada para valorizar as atividades informais no 
âmbito de percursos formais e, de forma mais global, em contextos da vida real (por 
empregadores, outros intervenientes)  

PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS  
É importante que os grupos envolvidos experienciem e “vejam” resultados concretos nos 

percursos do UT. Os participantes nos projetos devem receber reconhecimento pela sua 

participação e aprendizagem no projeto como uma motivação para o empenho. 



De modo geral, “tornar a aprendizagem explícita” é algo novo e desafiante no campo da 

educação informal. Os parceiros concordaram em utilizar e adaptar o Youthpass com este 

objetivo. Como uma ferramenta para atividades presenciais, o “YOUTHPASS” (adaptado ao 

modelo Unexpressed Talent) representa o principal método para sistematizar o processo 

Unexpressed Talent. 

Prevê a elaboração de um documento que reúne e valoriza os talentos dos participantes 

(competências sociais desenvolvidas/reforçadas através da participação nas atividades do 

Unexpressed Talent), fornecendo comprovativos de acordo com os resultados da formação e 

outros feitos.  

 

QUER SABER MAIS?  
Se está interessado em saber mais acerca das ferramentas e métodos do UNEXPRESSED 

TALENT, consulte as restantes ferramentas e documentos metodológicos do projeto, 

disponíveis em: https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/ 

Contacto: Andreia Cabrito, Rua fundação D. Pedro IV loja 6, 2735 592 Mira Sintra; 
Casaseis@gmail.com; telef: 219188431   

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/
mailto:Casaseis@gmail.com

