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Identidade de 
Carreira

A adaptabilidade contribui para o desenvolvimento e sucesso pessoal, mas
também organizacional, na medida em que permite que a pessoa se mantenha
ativa, produtiva, e atraia atenção positiva da parte dos decisores e empregadores.
A literatura salienta cinco aspetos associados à adaptabilidade: (1) o otimismo,
que capacita os trabalhadores para encararem a mudança como um desafio ou
experiência de aprendizagem; (2) a predisposição para a aprendizagem, que leva
os trabalhadores a procurar aprender mais e a obter informação acerca dos
trabalhos disponíveis e das experiências e competências necessárias, o que os
torna capazes de comparar as oportunidades no mercado com o seu perfil; (3) a
abertura à mudança e a novas experiências, que suporta a aprendizagem contínua
e a identificação e realização de oportunidades de carreira; (4) o locus de controlo
interno, que favorece comportamentos de carreira mais proactivos, uma vez que a
pessoa assume responsabilidade pela manutenção e promoção da sua
empregabilidade; (5) a autoeficácia generalizada, que influencia positivamente a
percepção acerca da sua capacidade adaptativa, bem como o grau de
determinação da pessoa face à incerteza, independentemente do tipo de trabalho
a que aspira.

Sugestão de Exercício: Liste os seus objetivos de vida principais a curto e médio prazos (e se possível, a longo
prazo), e defina passos a adotar para a sua concretização, antecipando possíveis dificuldades e enumerando
recursos para lidar eficazmente com as mesmas.

A identidade de carreira alicerça-se no autoconhecimento de cada individuo, e
consubstancia-se na resposta a questões do tipo: “Quem sou eu?” “Em que me
quero tornar?” “Que tipo de trabalhador/a sou e quero tornar-me?”, “Para que tipo
de instituições e sociedade quero contribuir e de que modos?”. Implica, entre
outros aspetos, a consciência de interesses, competências, necessidades,
valores, crenças, aspirações e objetivos. E, um processo de reflexão e de
questionamento, com mais ou menos consulta de outros significativos, que visa
dar significado e continuidade entre o passado, o presente e as experiências de
carreira futuras. Este exercício, continuamente atualizado pela pessoa, permite
desenvolver esquemas cognitivos e motivacionais que dirigem, regulam e
sustentam o seu comportamento em diferentes momentos do seu percurso de
carreira e vida.

Sugestão de Exercício: Procure recordar todo o seu percurso de carreira até ao momento, e responder às
seguintes questões : Quem fui e de onde vim? Quem sou e onde estou? Quem desejo ser e onde gostaria de estar?

A crescente complexidade e mutabilidade do mundo do trabalho acarreta
consequências para a construção e gestão dos percursos de carreira dos
indivíduos. Manter e aumentar a empregabilidade são aspetos considerados
relevantes, e condicionados por um mercado de trabalho imprevisível. Neste
contexto, torna-se cada vez mais premente a agência pessoal do indivíduo – fator
que efetivamente cada um melhor poderá controlar. Algumas perspetivas
modernas assentam precisamente nesta conceção de empregabilidade,
realçando dimensões-chave para a promoção da capacidade do indivíduo para
obter e manter emprego ao longo da vida. São três dessas dimensões-chave que
iremos aprofundar no presente boletim: a identidade, a adaptabilidade e o capital
humano e social.



Numa escala de 1 (nada desenvolvido/a) a 5 (muito desenvolvido/a), como se avalia ao nível da identidade de
carreira, adaptabilidade, e capital humano e social?

Sabia que... Estas três dimensões-chave exercem influência mútua, umas sobre as outras? Com efeito, a
investigação demonstra que: (a) Indivíduos com uma identidade de carreira bem definida serão mais capazes de
se adaptar a novos desafios; e que, em contrapartida, indivíduos adaptáveis serão mais capazes de atuar dentro
dos contornos da sua identidade de carreira, (b) Indivíduos com um capital humano e social desenvolvido terão
maior probabilidade de procurar trabalho, formação e contactos que proporcionam as experiências necessárias
para clarificarem e expressarem a sua identidade de carreira, (c) Indivíduos mais adaptáveis tendem a aperceber-
se mais facilmente de mais e melhores oportunidades de carreira, o que tenderá a aumentar o seu capital
humano e social que, por sua vez, auxilia o desenvolvimento da adaptabilidade.
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Capital humano e 
social

Ligações Úteis

O que posso esperar do Boletim de Carreira N.º 4?
Vai ser um boletim mais dedicado à temática do Empreendedorismo.

Sugestão de Exercício: Pense em si e naquilo que o/a rodeia, e procure responder às seguintes questões: Quais
são os meus pontos fortes e fracos? Como poderei melhorar e desenvolver-me? Qual a importância de cada uma
das pessoas que constituem a minha rede de amigos/as, colegas e conhecidos/as? Tenho reconhecido essa
importância? Como poderei e deverei fazê-lo?

O capital humano engloba o nível de habilitações, a formação e experiência
profissional, a capacidade cognitiva e o conhecimento, as aptidões, entre
outras caraterísticas. Constrói-se progressivamente ao longo da vida, na
família, na escola, no local de trabalho e restantes contextos de vida. É o
produto da formação, formal ou informal, e da experiência, e depende de
fatores pessoais, comportamentais, mas também, contextuais, como as
políticas de educação e emprego.
O capital social diz respeito ao estabelecimento e manutenção de redes de
contactos interpessoais. Os benefícios do capital social e a sua influência
sobre a empregabilidade são ilustrados nos comportamentos de procura de
emprego dos indivíduos. Os indivíduos com um capital social bem
desenvolvido utilizam, muitas vezes, redes de procura de emprego informais
(ex., um amigo de um amigo), para além das redes formais (ex., serviços de
carreira e de colocação no emprego).

Existe um amplo leque de atividades que visam o desenvolvimento contínuo
da identidade de carreira, da adaptabilidade e do capital humano e social.
Uma delas diz respeito à participação em programas de desenvolvimento
pessoal, com particular enfoque na gestão pessoal da carreira. Este tipo de
intervenções estimulam o pensamento reflexivo acerca da carreira através do
treino de atitudes, comportamentos e competências promotoras da
empregabilidade do indivíduo. Caso deseje obter mais informação, consulte a
informação sobre o programa de intervenção Seminário de Gestão Pessoal
da Carreira:
https://www.psi.uminho.pt/pt/Paginas/DetalheEvento.aspx?Codigo=49773
Este é apenas um exemplo das várias oportunidades à sua disposição.

Mantenha-se atento/a ao que acontece à sua volta, e não hesite em
investir em si e na construção do seu futuro. Foque-se naquilo que
pode fazer hoje e que depende de si, para que o seu amanhã reflita o
que mais anseia para a sua carreira.
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