
  
 

  

Webinar “Inteligência Emocional no Acesso ao Mercado de Trabalho” 

25.Setembro.2020 

Programa provisório 

9h30 – Abertura 

9h35 – Boas-vindas | Tiago Leitão, Aproximar 

9h45 – Painel I: Capacitação de Técnicos e Candidatos a Emprego 

Percurso integrado de capacitação emocional | Joana Portugal, Aproximar 

A perspetiva do Técnico de Orientação Profissional | Henrique Cardoso, Facilitador GIP 

Pendulum Aproximar 

A perspetiva do Candidato a Emprego | Pedro Sanches 

Debate 

10h30 - Pausa 

10h45 – Painel II: O Futuro das Emoções na Empregabilidade 

Perspetiva do empregador transnacional | Bryan Walsh, Merseyside Expanding Horizons 

(Reino Unido)1 

Bryan Walsh é Gestor de Empregabilidade na Merseyside Expanding Horizons, uma 

organização não-governamental sediada em Liverpool. O Bryan tem mais de 30 anos de 

experiência nos setores público, privado e não lucrativo, especialmente em Orientação da 

Carreira, Empregabilidade, Mentoria e Envolvimento dos Empregadores. O Bryan é 

formador com especial interesse na capacitação de empregadores, profissionais e 

organizações, e é apaixonado por criar e implementar projetos a nível local, regional, 

nacional, europeu e internacional. O Bryan é um talentoso músico e foi nomeado para um 

prémio por compor e apresentar uma canção para promover o Serviço de Doação de 

Sangue, um excelente exemplo de como combinar a sua paixão e os seus valores. 

 

 
1 Comunicação em Inglês  



  
 

  

 

Perspetiva do empregador nacional | Liliana Araújo, NVending (Portugal) 

Liliana Araújo é licenciada em Psicologia, com pós-graduação em gestão de organizações e 

gestão de pessoas. Atualmente é responsável pela gestão de pessoas e da qualidade na 

empresa Nvending – Operador de Vending. Tem mais de 15 anos de experiência na 

realização de consultas de psicologia cognitivo-comportamental, sendo ainda formadora 

certificada. A Liliana foi criadora de uma ferramenta de recrutamento e avaliação do clima 

organizacional, com base em competências emocionais, através de jogos de escape (projeto 

Transform organizations with happy people). 

Debate 

11h30 – Conclusões 


