
Interesses Profissionais 
 
Vejamos a seguir os seus interesses profissionais.  

 
Analisaremos 8 áreas principais de competências. 

 
Depois explicaremos cada uma dessas áreas em comportamentos ou trabalhos 
a ela associados. 

 
Isto ajudá-lo-á a compreender melhor como navegar através do grande número 

de cursos que pode encontrar online e interligá-los, quer com as competências 
necessárias para uma determinada carreira, quer com temas que sempre quis 
aprender, mas nunca teve oportunidade. 

 
 
O primeiro grupo de interesses profissionais assenta no conceito: 
liderança. 

 

Procure cursos nesta área, se gosta de fazer as coisas acontecerem, se quer 
liderar pessoas, se ambiciona ter uma posição executiva, se gosta de ser um 

anfitrião em reuniões ou festas, se gosta de planear ou organizar campanhas 
políticas, se gosta de debater e persuadir os outros a mudarem os pontos de 
vista ou de tomar decisões que afetam a vida de outras pessoas. 

  
O segundo grupo de interesses profissionais assenta no conceito: 
organização. 

 
Procure cursos nesta área, se gosta de trabalhar com números e finanças, se 

gosta de planear orçamentos, desenvolver um sistema de BackOffice, 
supervisionar o trabalho de outras pessoas, monitorizar as despesas, controlar 
stocks, gerir bases de dados e manter registos pormenorizados. 

  
O terceiro grupo de interesses profissionais assenta no conceito: 

altruísmo. 
 

Deverá procurar cursos nesta área, se gosta de ajudar outras pessoas a 

desenvolver novas ideias, cuidar de doentes, se sempre quis ser professor de 
ensino básico ou assistente social ou se sempre quis desenvolver qualquer 

trabalho relacionado com a religião, aconselhar pessoas vulneráveis, como o 
que os enfermeiros, médicos ou terapeutas fazem, se gosta de proporcionar 
conforto aos outros e se gosta de envolver-se em eventos de solidariedade e 

caridade. 
  
O quarto grupo de interesses profissionais assenta no conceito: 
criatividade. 
 

Deve procurar cursos nesta área, se gosta de criar obras de arte ou design de 
moda, se gosta de dançar, de escrever contos ou romances, tocar um 

instrumento, decorar a casa, cantar profissionalmente ou em festas de amigos, 
se deseja ser um ator ou uma atriz, um arquiteto, criar filmes ou sites na 



internet, escrever canções, pintar e desenhar. 

  
 

 
O quinto grupo de interesses profissionais assenta no conceito: análise. 
 

Procure cursos nesta área, se quer ser químico, desenhar experiências 
laboratoriais, gosta de matemática, de explicar conceitos científicos aos outros, 

se quer ser físico, se gosta de fazer pesquisas médicas, ser repórter científico, 
se sempre gostou de resolver quebra-cabeças complexos, desenvolver 
aplicações e programas de computador ou ser estatístico. 

  
O sexto grupo de interesses profissionais assenta no conceito: produção. 

 

Procure cursos nesta área, se gosta de cuidar de animais, viver numa quinta, 
construir edifícios, ser guarda-florestal, cultivar plantas, fazer longas 

caminhadas na natureza, trabalhar com madeira, cultivar flores, consertar 
objetos e trabalhar com ferramentas e máquinas. 

  
O sétimo grupo de interesses profissionais baseia-se no conceito: 
aventura. 

 

Procure cursos nesta área, se deseja tornar-se atleta profissional, se deseja 

envolver-se em aventuras emocionantes, se deseja fazer viagens de 
sobrevivência na natureza, se quer ser piloto de corridas, enfrentar perigo 
físico, ser militar ou polícia ou até um caçador de recompensas! 

 
  
O oitavo grupo de interesses profissionais encontra-se sob o conceito: 
erudição. 
 

Procure cursos nesta área, se quer tornar-se tradutor ou intérprete, ser 
bibliotecário, professor de línguas, se gosta de palavras cruzadas, se quer 

editar um jornal, saber falar várias línguas, ser um correspondente no 
estrangeiro, falar sobre vários assuntos fluentemente, se gosta de ler livros ou 
escrever diários e “journals”.  

 

 

Quantos SINS tinha em cada grupo de interesses? 
 

Basta contar o número de SINS que respondeu num grupo e depois no outro. 
Quanto mais SINS tiver, mais próximo está do campo em que poderá querer 
fazer o próximo curso. 

 
Tenha em mente que as informações acima referidas podem ajudá-lo a 

compreender melhor, quer o domínio em que já é especializado e necessita de 
mais competência, quer as áreas em que gostaria de expandir o seu 
conhecimento para uma vida mais significativa.  

 
 



Pode encontrar informações na internet sobre praticamente tudo, assim como 

pode encontrar pessoas interessadas no mesmo assunto como parte de um 
círculo de aprendizagem. Entender o que é do seu interesse é a chave para 

economizar tempo e dinheiro e para ter uma grande motivação e entusiasmo 
no processo de aprendizagem. 


