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Neste inicio de novo semestre letivo, apresentamos o Boletim de Carreira Nº 11, dedicado à temática 
do Branding Pessoal. 
 
Hoje em dia, encontramos um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, onde os conhecimentos 
técnicos rapidamente se tornam obsoletos. Por este motivo, é importante desenvolver competências 
transversais que nos diferenciem e nos tornem empregáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM DE CARREIRA 

Que competências são mais 
valorizadas no mercado de 
trabalho? 

Diferentes estudos referem as conhecidas soft skills. Entre 
estas, destacam-se: as competências de comunicação 
escrita, oral e não verbal; trabalho em equipa; resolução de 
problemas; motivação; atitude positiva; pensamento crítico; 
gestão do tempo e conhecimentos informáticos. 

Se o mercado de trabalho 
está em constante mudança, 
como posso preparar-me 
para o inesperado? 

Sendo flexível, adaptável e célere (Bauman, 2005). Isto 
significa estar bastante atento/a às mudanças e exigências 
do mercado. Só assim será possível reinventar-se através de 
estratégias de branding pessoal, respondendo pronta e 
eficazmente às ruturas do mercado. 

Sabia que... 
Adotar estratégias de branding pessoal torna-no/a mais 
empregável? Estas estratégias possibilitam mostrar aos outros 
quais são as suas competências e o que o/a distingue dos 
demais, como pessoa e trabalhador/a. Permitem criar 
expectativas sobre o seu trabalho, através da imagem que 
criou e transmitiu aos outros, com regularidade, e pela qual é 
lembrado/a.  

Conheça-se!

• Missão: Quem é?;
Qual a sua
identidade?; O que
o/a torna único/a?

• Visão: Qual/ais o/s
seu/s sonho/s? Para
onde quer ir?

Conheça o meio!

• Quais as normas 
culturais, politicas, 

leis... que o/a 
rodeiam?

Faça uma análise 
SWOT!

• Quais as suas forças
e fraquezas?

• Quais as ameaças e
oportunidades que
o meio lhe oferece?

Estabeleça objetivos
de curto, médio e
longo prazo!

Estabeleça um plano 
de ação!

• Qual o público-
alvo?; Que
mensagem quer
transmitir?; Quais
os canais mais
adequados à sua
mensagem (e.g.,
redes sociais,
reuniões formais e
informais)?

Execute o plano de ação 
e avalie-o de forma 

contínua!

• Está a alcançar os
resultados desejados?
O que deve/pode
mudar/melhorar?

Processo de Branding Pessoal. Diagrama construído com base em Gonzaléz (2019) e Pizarraya (2017). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria João Gonçalves, “Psicóloga Clínica e da Saúde com 
especialidade em Psicologia Jurídica”, apresenta-nos um portefólio 
completo, com informação acerca de si e da sua formação, bem 
como, sobre as competências que a distinguem enquanto 
profissional. Curioso/a? Consulte a sua página aqui e comece a 
projetar a sua própria marca. 

Inspire-se! 

Gostaria de projetar a sua marca 
pessoal, mas não sabe por onde 
começar? 

Pare. Respire. Olhe à sua volta e para o seu interior. 
Procure refletir e preencher a matriz ao lado.  
Quando tiver claro quais as competências que o/a 
distinguem, quais precisam ser melhoradas, bem como, 
quais as oportunidades e os desafios que o meio lhe 
coloca para alcançar os seus sonhos…mais fácil será 
desenhar e comunicar a sua marca! 

Sugestão de atividade... 
Fraquezas Ameaças

Forças Oportunidades

Ligações úteis 

Se procura formação complementar no domínio da psicologia e afins, a Associação 
de Psicologia da UMinho (www.apsi.uminho.pt) vai dispor de um programa de 
formação continua que lhe poderá interessar. A Ordem dos Psicólogos Portugueses- 
OPP (www.ordemdospiscologos.pt) oferece formações complementares, e outras 
instituições disponibilizam ações formativas acreditadas pela OPP, em formato 
presencial, e-learning e b-learning. Se no momento, não dispõe de condições 
económicas para investir numa formação avançada, ou não tem a certeza do que 
procura, plataformas como a Coursera ou a MOOC podem ser o ideal. Nestes casos 
não é facultado um certificado final, mas poderá fazer todo o curso em formato 
online e gratuito. 

Se procura apoio especializado para o/a ajudar a refletir e a promover 
competências e a sua marca pessoal, a Escola de Psicologia da 
Universidade do Minho, tem à disposição os serviços da APSI que 
funcionam de 2ª a 6ª. Em caso de interesse envie email para 
apsi@psi.uminho.pt.  

Pode explorar também o Programa de orientação, Vi@S, do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, o qual disponibiliza um conjunto 
de ferramentas que promovem o autoconhecimento e conhecimento 
do mercado de trabalho. Para além disso, apresenta dicas sobre como 
elaborar um curriculum e quais os comportamentos a ter durante 
uma entrevista de emprego. 


