
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é a fase de análise de 
perfis e constituição do par 
mentor/a e mentorando/a? 

Quais são os critérios tomados em 
consideração para a constituição do 

par mentor/a-mentorando/a? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E agora, como se encontra o perfil ideal 
de mentor/a para cada mentorando/a? 

 

Agora começa a fase entusiasmante de formar a dupla mentor/a-
mentorando/a. Encontrar perfis ideais para cada dupla é uma tarefa 
complicada, uma vez que o grupo de mentores/as e mentorandos/as não 
é infinito, e nem todas as pessoas têm um perfil que se adeque a cada 
mentorando/a. 

 
Neste sentido, é essencial observarmos muito bem o perfil de cada pessoa. 
O melhor será decidir sempre em equipa e nunca isoladamente, mesmo 
durante a fase de pré-constituição do par mentor/a-mentorando/a. 

 
 

Vejamos agora um exemplo : 
 
 

 

Temos o perfil de Laila, uma mentoranda que necessita de apoio. 
 

Laila é uma mulher curda da Síria. A sua língua materna é o curdo, mas 
também fala fluentemente árabe. É muçulmana e de tradição cultural 
curda. Laila é uma pessoa calma e descontraída que não quer ter qualquer 
tipo de discussão; gosta de recortar gravuras e colá-las em diferentes 
superfícies de madeira ou de vidro. Laila deseja também continuar os seus 
estudos. 

Língua e etnia 

Contexto 
cultural e/ou 

educativo 

Personalidade e 
interesses 

Idade 

Género 

 
Esta fase, antecede a fase da formalização do par 
mentor/a-mentorando/a; é o momento que 
precede a combinação oficial do par. Nesta fase, 
perfis de candidatos/as são analisados e os/as 
mesmos/as têm a oportunidade de se 
encontrarem pela primeira vez com 
respectivos/as mentorandos/as durante uma 
reunião informal. Saliente-se que esta reunião 
informal, antes da oficialização da dupla de 
mentor/a - mentorando/a, não tem carácter 
obrigatório. 

 

Module 3 "O Processo de Mentoria" 

PRÉ-MATCHING 
dos pares de mentores 



Considerando a linguagem como um denominador comum 
essencial, há três potenciais mentores/as para Laila: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mustafa, homem, de Marrocos, 
que fala árabe e inglês; tem 23 
anos, é muçulmano, tem um 
temperamento introvertido e 

uma personalidade empática. É 
advogado e gosta de 

caminhadas. 

 
Reem, mulher, da Palestina, 
fala árabe, inglês e francês; 

tem 42 anos, é ateia, de 
personalidade rígida e muito 

determinada. É médica e 
gosta de nadar. 

 
Yusef, homem, da Tunísia, 
cuja língua materna é o 
árabe; tem 65 anos, é 
muçulmano e muito 

extrovertido. É professor, 
gosta de história e leitura. 

 
 
 

Na sua opinião, quem será o/a, mentor/a ideal para Laila? 
 

Além do idioma, que critério é mais relevante, em termos de género ou idade? E quanto à 
religião? Essas diferenças são cruciais ou não? E quanto à personalidade? Deve a personalidade 
ser semelhante, ou os temperamentos diferentes podem ser complementares? Quão importante 
é a experiência de vida? Será a experiência de vida mais importante do que a personalidade? 

 
 

Note-se que nunca existe apenas uma solução ou decisão certa. É sempre 
necessário ter em consideração os diferentes aspetos de ambos os perfis. 

 
 

Qual é a duração do processo de pré-constituição do par 
mentor/a-mentorando/a? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoavaliação inicial de 
mentores/as e mentorandos/as 

(Passo 3) 

Formação de mentores/as e dias 
informativos (open days) para 

os/as mentorandos/as 
(Passo 4) 

Recolha de todas as 
informações relevantes 

sobre os/as candidatos/as 



O processo de pré-constituição da dupla 
mentor/a-mentorando/a é dividido em 4 partes: 

 
 

1 
2 

 
 

Tanto o/a mentor/a como o/a 
mentorando/a devem obter uma 
descrição e algumas informações 

sobre a possível contraparte. 
 

A primeira proposta para 
constituir a dupla é apresentada 

com base nas informações 
recolhidas sobre mentores/as e 

mentorandos/as. 
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Se ambos/as mentor/a e o/a 

mentorando/a concordarem, é agendado 
um primeiro encontro informal. 

Posteriormente, coordenador/a de 
mentores/as contacta cada 

participante individualmente, de 
forma a recolher a sua opinião sobre 

o encontro e a sua escolha. 
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