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Objectivos do Projecto 

• Proporcionar a descoberta da missão de vida aos activos 

desempregados, baseada nos seus interesses, ideais e visão do 

mundo, como forma de motivação para integrar o mercado de 

trabalho. 

• Proporcionar aos parceiros a interacção com a comunidade local 

e regional alargada, pela compilação de informação sobre os 

métodos existentes noutros países (obtidos na investigação 

preliminar). 

• Proporcionar aos formadores, coaches e consultores de carreira, 

um manual com as directrizes para o apoio aos activos 

desempregados na descoberta da sua missão de vida. 

• Proporcionar o diálogo intercultural através da presença das 

várias influências culturais nas actividades de projecto, reuniões 

de projecto e troca de conhecimentos. 

Produtos 

• A Investigação Será desenvolvida uma pesquisa sobre os 

métodos existentes, nos países dos diversos parceiros, para 

apoiar as pessoas na descoberta da sua missão de vida e na sua 

utilização para a reintegração no mercado de trabalho, como 

empregado por conta de outrem ou pela criação do próprio 

emprego. A compilação dos métodos e a análise será utilizada 

para elaborar um manual. 

• Um Manual com orientações destinadas aos formadores, coaches 

e conselheiros de carreira, uma ferramenta de actualização dos 

seus conhecimentos no apoio à resolução dos problemas dos 

activos desempregados. 

• Um Website contendo um e-book do manual, a descrição do 

projecto e os parceiros envolvidos. 

• Uma página do facebook onde, ao longo do tempo, são descritas 

as actividades do projecto e são elencados temas de interesse. 

 

Por favor visite o nosso website para saber mais acerca do projecto! 

www.missiongate.info 

www.facebook.com/missiongate.info 
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Apresentação do Projecto 

Consequência da crise económica, o mercado de trabalho tem vindo a 

sofrer alterações significativas, provocando perturbações profundas na 

sociedade. Um crescente número de pessoas enfrenta o problema do 

desemprego a meio da sua carreira, depois de acumular anos de 

experiência, numa altura da vida em que o desemprego pode colocar em 

causa a sua motivação e auto-confiança. A formação para 

desempregados e o aconselhamento de carreiras actualmente 

disponíveis, estão essencialmente focalizados no planeamento da 

carreira profissional e na aquisição das competências profissionais 

necessárias ao desenvolvimento de uma função específica. Orientam-se 

para a procura do mercado e necessidades dos empregadores. 

Este projecto pretende olhar o problema do desemprego de uma outra 

perspectiva, com uma abordagem centrada no indivíduo, na sua vida e 

na sua visão do futuro. 

A procura da “missão de vida” é um processo centrado no indivíduo que 

parte do seu ponto de vista e da sua percepção individual do que é a sua 

missão e a visão da vida que tem para si. Baseia-se na motivação 

pessoal, nas suas competências intrínsecas e interesses, em detrimento 

da educação e das competências profissionais adquiridas ao longo da 

vida. De modo a recuperar a motivação nesta altura da vida do indivíduo, 

que permita planear um rumo para a sua vida profissional, é importante 

desenvolver um novo plano que identifique elementos chave para o 

processo de mudança e adaptação à nova realidade. Há que ter em 

consideração os interesses, ideias e visões para (re)motivar o indivíduo a 

iniciar um novo rumo para a sua carreira ou, simplesmente, para se 

empoderar de modo a promover mudanças na sua vida. 

O projecto irá pesquisar as ferramentas de orientação profissional já 

existentes comparando-as e cruzando-as, com vista a estabelecer boas 

práticas. Posteriormente, como resultado deste trabalho, serão 

produzidas linhas orientadoras na forma de um manual. 

Os resultados serão utilizados pelos parceiros como ferramenta de 

actualização de competências e preparação dos seus formadores. 

coaches e conselheiros de carreira, de modo a que estes possam apoiar 

os indivíduos na descoberta da sua missão de vida como meio de 

reintegração na vida activa, seja como trabalhador por conta de outrem 

ou como empreendedor.  


