
MANUAL COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO PARA UTILIZADORES 

ENTIDADE QUE DESENVOLVEU A COMPETÊNCIA: ERIA 

NOME DA COMPETÊNCIA: Competências de idealização e raciocínio 

 COMPETÊNCIAS: 

 capacidade de gerar ideias de diferentes maneiras;

 capacidade de raciocínio;

 capacidade de apresentar ideias raras e não padronizadas para a
solução de problemas;

 capacidade de melhorar a geração de ideias;

 capacidade de analisar o raciocínio para a resolução de problemas.

OBJETIVOS: 

▪ Conhecer a contribuição da ideação em uma pessoa no mercado de trabalho

atual; 

▪ Compreender os benefícios do raciocínio.

▪ Compreender os riscos de ideação e raciocínio

▪ Incluir a necessidade e promoção da criatividade no ambiente de trabalho

RESULTADOS: 

 Avalie a ideação e o raciocínio.

 Incentive a ideação e o raciocínio.

▪ Ofereça uma variedade de oportunidades para obter novas experiências,

conhecimentos e habilidades.

▪ Promova o pensamento criativo.

▪ Encontre diferentes fontes de inspiração para ideias

▪ Adote o pensamento matemático.



INFORMAÇÕES SOBRE O ESPECIALISTA: 

Nome: LIDIJA KRAUKLE 

Pequena biografia: Lidija Kraukle tem mais de 

29 anos de experiência como gerente da filial de 

Madona da Agência Estatal de Emprego 

(Nodarbinātības Valsts aģentūra). Mestrado 

oficial na Universidade da Letônia, educação de 

liderança, habilidades de gestão. Projeto de 

gerenciamento de coaching "Medidas para 

trabalho autônomo ou abertura de empresa" 

mais de 10 anos de experiência. 

O pensamento analítico, a análise de ideias, o teste de novos projetos são seu 

ponto forte. Membro ativo da sociedade. 

Cargo. Gerente de filial da Agência Estadual de Emprego, Projeto de Gestão 

"Medidas para trabalho autônomo ou abertura de empresa" 

A empresa: 

A missão da Agência Estatal de Emprego é promover oportunidades de emprego 
para desempregados e candidatos a emprego e ajudar os empregadores a 
encontrar os empregados necessários. 

A Agência Estatal de Emprego fornece na Letônia desde 1990 e hoje: 

 de acordo com as necessidades, aptidões e desejos dos desempregados,
candidatos a emprego e pessoas em risco de desemprego, prestar a estas
pessoas uma assistência operativa e de qualidade para promover a sua
competitividade no mercado de trabalho;

 organizar ou implementar medidas ativas de emprego e medidas
preventivas para reduzir o desemprego;

 elabora propostas para o desenvolvimento e implementação de uma
política de Estado no domínio da redução do desemprego e do apoio aos
desempregados, à procura de emprego e às pessoas em risco de
desemprego;

 licenciar e supervisionar comerciantes que prestam serviços de emprego
(exceto para tripulação do navio);

 desempenhar as funções de órgão intermediário de segundo nível ou
instituição de cooperação envolvida na gestão dos fundos da União
Europeia;

 avaliar a implementação de medidas ativas de emprego e medidas
preventivas de redução do desemprego, realizar análises de custos,
apresentar propostas de melhoria de medidas, bem como promover a
diversificação dessas medidas de acordo com a procura do mercado de
trabalho;



 prevê a evolução do mercado de trabalho a curto prazo, incluindo a
realização de um inquérito aos empregadores;

 registar e listar os desempregados e candidatos a emprego, informar
sobre os seus direitos e obrigações, atualizar e melhorar regularmente o
seu sistema de registo e contabilidade e desenvolver e melhorar o sistema
de classificação dos desempregados registados;

 melhorar o trabalho individual com os desempregados de forma a garantir
o seu regresso mais rápido ao mercado de trabalho;

 organiza a cooperação e troca mútua de informações entre a agência e
os empregadores, regularmente atualizado e melhorado o registo das
vagas solicitadas pelos empregadores;

 relaciona os empregos solicitados pelo empregador e informa sobre eles;
 prestar aconselhamento de carreira a desempregados, candidatos a

emprego, pessoas em risco de desemprego e outras pessoas, bem como
melhorar regularmente a base metodológica informativa para a prestação
de serviços de aconselhamento de carreira;

 assegurar a preparação e prestação de informação de acordo com os
requisitos dos diplomas regulamentares relativos à situação do
desemprego no país;

 colabora com instituições estrangeiras e internacionais no domínio da
redução do desemprego, promoção do emprego e aconselhamento de
carreira, bem como toma medidas para assegurar o intercâmbio de
informação sobre questões de circulação laboral;

 garantir a proteção dos dados pessoais e demais informações à
disposição da agência de acordo com os requisitos das disposições
regulamentares;

 assegura o desenvolvimento de métodos e soluções inovadores e a sua
implementação no trabalho da Agência com os desempregados,
candidatos a emprego e pessoas em risco de desemprego e parceiros de
cooperação;

 manter e atualizar sistematicamente as bases de dados necessárias ao
desempenho das funções da Agência;

 assegura o funcionamento da República da Letónia na Rede Europeia de
Serviços de Emprego (EURES)

COMO MELHORAR ESTA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA: 

▪ Link para o podcast: XXXX

▪ Bibliografia:

▪ The Innovator's Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms

to Fail, Clayton M. Christensen| 2016

▪ Thinking in Bets,  Making Smarter Decisions When You Don't Have All the

Facts, Annie Duke , 2019

https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/1633691780?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0735216371?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0735216371?tag=uuid10-20
https://bookauthority.org/author/Annie-Duke
https://www.amazon.com/Innovators-Solution-Creating-Sustaining-Successful/dp/1422196577?tag=uuid10-20


▪ The Innovator's Solution, Creating and Sustaining Successful Growth,

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, 2013

What is Ideation 
https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-to-

prepare-for-ideation-sessions 

Brainstorming 
https://www.ideou.com/pages/brainstorming 

Culture 

http://www.ideationinc.com/careers/ 

Videografia: 

The Ideation Process for Beginners 

https://www.youtube.com/watch?v=l8YPPbeibkk 

How to think, not what to think | Jesse Richardson | TEDxBrisbane 

https://www.youtube.com/watch?v=6dluwVks444 

The shape of ideation | Stefan Mumaw  

https://www.youtube.com/watch?v=BErt2qRmoFQ 

Design Thinking: Ideate 

https://www.youtube.com/watch?v=zbLxs6te5to 

Improve Your Logical Reasoning Skills 7 Hacks For Critical Thinking 

https://www.youtube.com/watch?v=8iFh7Qrb8i8 

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.
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