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IO1 C-STEP 1 'Aconselhamento a migrantes e refugiados' 

Ficha informativa para os participantes: Unidade 3 "Análise do potencial e empoderamento do cliente" 

 

Objectivos e conteúdos de aprendizagem 

A terceira formação online do C-STEP 1 diz respeito à "Análise do potencial do cliente e empoderamento". A avaliação 

do potencial dos clientes para entrar com sucesso no mercado de trabalho é uma tarefa principal de orientação e 

aconselhamento de carreira em geral. O reconhecimento de qualificações e competências formais, a detecção de 

competências informais ocultas e as ligações criativas às exigências do mercado de trabalho é uma tarefa diária.  

A bem estabelecida perspectiva deficitária deve ser substituída por uma abordagem orientada para os recursos, que 

também integra as especificidades culturais e o aspecto da língua materna como os esforços, que são necessários ao 

cliente migrante para aprender a (talvez) nova língua do país receptivo. Os métodos narrativos de aconselhamento e os 

métodos linguísticos de auto-reflexão devem focar' tanto o indivíduo como aspectos mais amplos da vida do 

refugiado/migrante. Especialmente as abordagens biográficas combinadas com métodos de aconselhamento 

orientados para o grupo (para integrar o contexto social do cliente) podem fazer parte da lição e reflectir sobre a 

própria situação de cada participante da unidade.  

A abordagem orientada para o empowerment incorpora também uma compreensão mais ampla da situação do cliente 

e das redes oferecidas e apoiadas. Incentivar e capacitar o cliente de uma forma profissional está também ligado à 

transferência do cliente para um psicólogo (ou trabalhar de mãos dadas) se a terapia for necessária devido a 

experiências traumáticas encontradas no caminho para o novo país ou devido a guerra/outras experiências 

traumáticas.  

Portanto, a terceira unidade de aprendizagem deve abranger os métodos de teste/avaliação de competências 

(culturalmente e linguisticamente neutros) e os métodos de capacitação de refugiados e migrantes. Além disso, a 

unidade deve concentrar-se nos benefícios da utilização de métodos e ferramentas que apoiam a aprendizagem e 

compreensão das questões de carreira por parte dos clientes. Esta será a base para a análise do potencial e 

empoderamento do cliente. 

A unidade completa combinará sempre a determinação da experiência dos participantes em conduzir, sentar-se ou 

apenas ouvir ou ler sobre orientação profissional e sessões de aconselhamento com refugiados e migrantes com provas 

sobre desafios e exigências específicas em tais contextos do lado da mão e entregar conhecimentos básicos do outro 

lado. 

Visão geral dos conteúdos de aprendizagem na Unidade 3: 

1. Refugiados e migrantes no Luxemburgo I: Aconselhamento 

2. Refugiados e migrantes no Luxemburgo II- Pensamentos e recomendações pessoais 

3. Análise de aptidões: Procedimento de reconhecimento se a documentação estiver em falta ou incompleta 

4. Processos de candidatura e recrutamento/ capacitação de competências 

5. Explorando o empoderamento 

6. Encerramento e perguntas do conferencista 

 

Ao concentrar-se nos conteúdos acima mencionados, a Unidade 3 pretende alcançar os seguintes resultados de 

aprendizagem: 

● Conhecer vários métodos de avaliação do potencial e do empowerment dos clientes  
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● Analisar os desafios que surgem no quadro da avaliação do potencial dos clientes e do empoderamento (sendo 

impulsionados por todos os desafios anteriormente mencionados). 

● Descobrir métodos de teste/avaliação de competências (neutros do ponto de vista cultural e linguístico). 

● Discutir vários métodos de empoderamento de refugiados e migrantes. 

 

Material para utilização 

Lista de material e recursos de aprendizagem (todos os materiais podem ser encontrados na plataforma Academia+ 

Moodle) 

 

● AGENDA 4th June, 2020  

 

 

Orador 1 

● 1a refugees and migrants in Luxembourg I: Counselling  

● 1b presentation refugees and migrants in Luxembourg I: Counselling  

● 2a refugees and migrants in Luxembourg II: personal thoughts and recommendation  

● 2b presentation refugees and migrants in Luxembourg II- personal thoughts and recommendation  

 

Orador 2 

● 1a skill analysis and competences assessment of people with missing papers  

● 1b presentation skill analysis and competences assessment of people with missing papers  

● 2 exercise country specific measures of competence assessment  

● 3a sample solution country specific measures of competence assessment  

● 3 sample solution country specific measures competence assessment  

● 4 additional: European Qualifications Passport for Refugees  

 

Orador 3 

● 1a application and recruitment processes/ skills empowerment  

● 1b presentation application and recruitment processes/ skills empowerment  

 

Orador 4 

● 1a exploring empowerment  

● 1b presentation exploring empowerment  
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