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Design the Future Novo motor
de busca facilita escolha de carreira
Os testes oníine desta plataforma ajudam a definir as atividades mais apreciadas,
os ambientes e as condições de trabalho preferidos e as capacidades de cada um

É logo no 9. 0 ano que as crianças têm de tomar a primeira decisão quanto à sua futura profissão, foto: global imagens

Que curso, emprego e carreira hei
de escolher? A resposta a esta per-
gunta, que atormenta tantos jo-
vens ao atingirem o nono e o déci-

mo segundo ano (e até mesmo pes-
soas adultas, em momentos de vira-

gem da sua vida) está agora mais fa-
cilitada A Plataforma Design the
Future - a única em Portugal que
ajuda a descobrir a vocação e capaci-
dades de cada um - tem, desde sába-

do passado, um novo Motor de Bus-

ca Vocacional que facilita ainda
mais esta tomada de opção.

"A associação Better Future pe-
diu a colaboração da Faculdade de

Psicologia, da Universidade de Lis-

boa, para o desenvolvimento de

um motor de busca vocacional a in-

tegrar na Plataforma Design the Fu-

ture", explicou Isabel Janeiro, res-

ponsável pelo Núcleo de Aconse-

lhamento Vocacional do Serviço à

Comunidade da Faculdade de Psi-

cologia, Universidade de Lisboa.

"Para o desenvolvimento deste

projeto foram escolhidas algumas
das variáveis psicológicas que consi-

deramos importantes para o proces-

so de tomada de decisão e de ajusta-
mento vocacional", acrescentou a

especialista. Variáveis "que são fre-

quentemente utilizadas no âmbito
do aconselhamento vocacional",
adiantou Isabel Janeiro.

O novo motor de busca da plata-
forma funciona como uma espécie
de teste psicotécnico personaliza-
do, oníine, e está dividido por áreas.

"As três categorias do motor de bus-

ca incluem os interesses vocacio-
nais - gostar das atividades associa-

das ao trabalho -, a preferência por



ambientes e condições de trabalho
concretos e as capacidades indivi-
duais - ter facilidade em desempe-
nhar as atividades requeridas" pela
profissão em causa, explicou Isabel

Janeiro.
Com esta ferramenta é, assim,

possível aumentar o conhecimento
de si próprio e ajudar a identificar

grupos de profissões relacionados

com os interesses, capacidades e

preferências de cada um. Ao esco-

lher uma categoria, e respetivos ní-
veis sequenciais, surge uma lista de

profissões relacionadas com o perfil
vocacional do utilizador.

Incentivando à descoberta e ao

conhecimento das múltiplas fun-

ções e profissões existentes no mer-
cado, a Plataforma Design the Futu-
re pretende conduzir a uma cons-
ciência mais ampla das oportunida-
des de trabalho e a um maior inte-
resse pela construção de carreira.

Para ajudar os seus utilizadores -
sobretudo os jovens - a fazer uma
escolha de profissão consciente e

acertada, a Plataforma Design the
Future apresenta cerca de 200 pro-
fissões através de testemunhos em
reportagens de vídeo - que inclui,
até, o de Marcelo Rebelo de Sousa,
na qualidade de professor universi-
tário de Direito. Os diversos entre-
vistados falam sobre as suas profis-
sões, descrevendo o seu dia-a-dia e

as principais tarefas e funções que
executam, salientando o perfil e as

competências pessoais e técnicas
necessárias para o seu exercício.

Recorrendo a uma base de dados

com mais de 3705 cursos em cerca
de 1212 instituições - que vão de vá-

rias universidades e faculdades, nas
mais diversas áreas, a escolas de ar-
tes e às Forças Armadas e Academia
Militar -, esta ferramenta dá a co-

nhecer desde as profissões mais co-

muns às menos conhecidas, caso

em que salienta a sua importância
e relevância na sociedade e na cons-

trução do mundo atual, bem como
o seu potencial de empregabilidade.

A plataforma de exploração voca-
cional Design the Future conta com
o apoio do Banco SantanderTotta e

já existe desde 2015, sendo que a
sua prioridade foi, desde o início,
transformar a forma como os jo-
vens procuram informação e to-
mam decisões sobre o seu futuro

profissional.
"A plataforma Design the Future

vem responder a uma necessidade

social", defende Isabel Janeiro. Isto,

porque apresenta um conjunto de

recursos para explorar e identificar
diversas áreas profissionais, tornan-
do acessível às pessoas, ao longo da

vida, serviços e recursos vocacio-

nais, explica a responsável. Além
disso, esta plataforma é também
"um importante instrumento de

apoio à intervenção e aconselha-

mento vocacional, designadamen-
te a efetuada pelos psicólogos espe-
cializados nesse domínio de inter-

venção", concluiu.

3705
cursos superiores
Lecionados em mais de 1212 insti-

tuições reunidos nas bases de da-
dos da plataforma permitem per-
ceber as saídas profissionais que
cada um deles dá.

200
profissões, pelo menos
estão à disposição dos utilizado-

res para que se familiarizem com
as tarefas e competências que im-

plicam e qual o percurso acadé-
mico a fazer para essa profissão.


