
MANUAL COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO PARA 

UTILIZADORES 

PROMOTOR DA COMPETÊNCIA: 

I & F Education IRELAND 

NOME DA COMPETÊNCIA: 

Pensamento crítico: usar a lógica e o raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos 

de soluções alternativas, conclusões ou abordagens para problemas. 

COMPETÊNCIAS: 

 Análise de factos

 Criação de julgamentos

 Avaliação de evidencias factuais

 Abordagem sistémica e inquisitiva

 Raciocínio analítico

 Competências de resolução de problemas

OBJETIVOS: 

 Questionar factos e evidências (PORQUE)

 Descobrir razões e motivos

 Questionar/desafiar a validade e a veracidade das opiniões

 Procurar factos que refutem as afirmações

 RESULTADOS: 

 Fazer a diferença na carreira de uma pessoa

 Melhores perspetivas para os funcionários conseguirem um emprego

 Cargos mais altos num trabalho com mais responsabilidade

 Pensamento independente

 Melhor identificação de problemas

 Ser capaz de recolher informações

 Avaliar todas as evidências

 Considerar soluções

 Escolher e implementar

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1


 INFORMAÇÃO SOBRE O ESPECIALISTA: 

Joerg Steegmueller é um educador apaixonado, 

Coach / Consultor de liderança, palestrante e 

empresário de telecomunicações que nasceu e 

cresceu na Alemanha e vive há muitos anos em 

Dublin, Irlanda. Ele se formou na Universidade de 

Karlsruhe com um M.Sc em Ciência da Computação 

e Engenharia da Computação. Após a graduação, ele 

trabalhou como engenheiro e consultor na área de 

tecnologia da informação antes de fundar uma empresa de telecomunicações em Dublin. 

Algum tempo depois, ele descobriu sua paixão por educar e ensinar nas áreas de 

liderança e desenvolvimento pessoal e empresarial. Joerg é viciado - no bom sentido - 

no Padel Tennis e passa grande parte do seu tempo livre praticando esse grande esporte 

e contando sobre ele para outras pessoas. Você pode encontrá-lo no LinkedIn. 

Joerg é o fundador da The Inspiring Leadership Academy, uma empresa de treinamento 

que fornece treinamento e coaching para empresas. Problemas com a infelicidade do 

funcionário, a insatisfação do cliente e a cultura da empresa inconsistente podem, na 

maioria dos casos, ser resolvidos com o aprimoramento das habilidades de liderança em 

todos os níveis da organização. 

A Inspiring Leadership Academy ajuda empresas e organizações que percebem a 

importância da liderança real para aumentar a receita e reduzir custos por meio de 

funcionários felizes e clientes que são fãs delirantes. 

COMO MELHORAR ESTA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA: 

 Link to the podcast: XXXX

 Referências:

https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html From Skills You Need.

https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745 From 

ThoughtCo. 

https://www.entrepreneur.com/article/321660 From Entrepreneur. 

Videography:  

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM From Macat. 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745
https://www.entrepreneur.com/article/321660
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM


https://www.youtube.com/watch?v=rn_7aJP5BTw From APS. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc Brain teasers from GCF Global. 

A Publicação foi produzida com o apoio do Programa Erasmus + da União Europeia. O conteúdo desta 
página é da exclusiva responsabilidade do Autor e não pode de forma alguma ser considerado como 
reflexo das opiniões da NA e da Comissão.

https://www.youtube.com/watch?v=rn_7aJP5BTw
https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc

	PROMOTOR DA COMPETÊNCIA:
	NOME DA COMPETÊNCIA:
	COMPETÊNCIAS:
	OBJETIVOS:
	RESULTADOS:
	INFORMAÇÃO SOBRE O ESPECIALISTA:
	COMO MELHORAR ESTA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA:

