
AS 7 COMPETÊNCIAS-CHAVE
DO FUTURO

1. COLABORAÇÃO REMOTA

2. COMUNICAÇÃO DIGITAL

3. AGILIDADE E ADAPTABILIDADE

4. CRIATIVIDADE E SENTIDO DE INOVAÇÃO

As Soft Skills não são qualidades inatas ou traços de personalidade.

São competências que adquirimos com a ajuda de outras pessoas, através
da prática, tomando consciência dos nossos comportamentos e do seu impacto.

O termo "alfabetização digital" não se refere apenas às técnicas
relacionadas com as ferramentas e meios tecnológicos envolvidos,

mas sobretudo ao que podemos fazer através da sua utilização.

O que é necessário?

Em organizações complexas, com equipas multiculturais e dispersas
fisicamente, precisamos ser capazes de colaborar e cooperar à distância. 

O que é necessário?

Para as organizações:
um driver de
competitividade 

Para as pessoas: 
um fator decisivo

de empregabilidade
no mercado

Fortes competências
interpessoais

Domínio das ferramentas
de colaboração

Bons conhecimentos
de vários idiomas

Sensibilização
para as diferenças
e especificidades

culturais

Acesso, classificação
e sistematização

da informação relevante

Possuir uma mente
aberta a novas ideias
e experiências (culturais, 
artísticas ou profissionais)

Tornar-se um
utilizador especializado
nas ferramentas
que incentivam esta
capacidade

Operar num ambiente
que encoraje a criação
de novas ideias

Uma forte motivação
e entusiasmo

Aplicar corretamente
as melhores práticas
relacionadas com
a gestão do tempo

Ter acesso rápido
a todos os materiais
e informações
necessárias

Desenvolver uma cultura
de aprendizagem contínua

e personalizada

• Desenvolver uma learning
strategy dentro da organização

Automatizar
tarefas de rotina

Capacidade de correr
e assumir riscos

Definir objetivos
claros a atingir

Produzir conteúdos
originais que ajudem
a gerar um valor real

para os outros

Produzir e publicar
conteúdos multimédia

adequados e apropriados
a vários meios e formatos

Desenvolver

tolerância

às situações

de incerteza

Incrementar a

reinvenção e a criação

de ideias inovadoras

Aumentar o espírito
de adaptação

Avaliar a capacidade
de lidar com as

transformações
mais significativas

A natureza fragmentada dos percursos profissionais leva-nos a desenvolver
um conjunto amplo e transferível de competências, conhecimentos e experiências.

O que é necessário?

A criatividade é a capacidade de observar
uma situação a partir de uma perspetiva diferente.

O que é necessário?

5. ESPÍRITO DE INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO

Agora, mais do que nunca, o que fazemos depende de nós próprios.
A liberdade de empreendedorismo, de transformar as ideias em ação,

nunca foi tão grande como hoje.

O que é necessário?

6. ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO TRABALHO

A proliferação de comunicações em excesso, o aumento da informação
disponível, as distrações contínuas e a heterogeneidade dos projetos

a realizar em simultâneo são alguns dos fatores que exigem que
nos tornemos extremamente produtivos no contexto de trabalho.

O que é necessário?

7. CAPACIDADE DE (RE)APRENDER A APRENDER

Quer desenvolver, treinar e implementar estas e outras competências transversais na sua organização?
Contacte-nos através do site www.cegoc.pt ou do telefone 213 303 166.

Para garantir a empregabilidade no mercado, deveríamos alocar 20%
do nosso tempo a partilhar as competências adquiridas e a aprender

novas competências exigidas pelo novo mundo do trabalho.

O que é necessário?

https://www.cegoc.pt/

