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PREFÁCIO 

NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Sector do Turismo, é um 

projeto de 3 anos, financiado pelo Fundo de Subvenções do EEE e da Noruega para o Emprego 

dos Jovens, que visa apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens no mercado de trabalho no sector do turismo nos países beneficiários do 

Projeto referidos abaixo1, através da criação de condições para o emprego e o empreendedorismo 

nas várias formas de turismo, incluindo o turismo alternativo.  

O presente Relatório de Síntese apresenta e discute as conclusões do Inquérito sobre as lacunas 

nas competências dos jovens adultos e a escassez de mão-de-obra no sector do turismo, tal como 

são percebidas pelos empregadores dos PB NESET. A parceria NESET acredita que a compreensão 

destes aspetos é crucial para a eficácia dos esforços, destinados a melhorar a situação dos jovens 

no mercado de trabalho da indústria do turismo e a apoiar a sua inclusão social.  

A investigação baseia-se num questionário de inquérito estruturado, destinado a cartografar a 

necessidade de desenvolver competências relacionadas com o turismo e ministrar formação ao 

grupo-alvo do projeto. Os resultados apresentados no presente Relatório de Síntese assim como 

os resultados de todos os outros relatórios sínteses, preparados pelos outros 6 países beneficiários 

do NESET servirão de base à conceção de um currículo inovador, metodologia de formação e 

conteúdo de formação (WP4 - "Innovative training material & training workshops") para apoiar a 

integração sustentável dos NEET no mercado de trabalho na indústria do turismo. 

O Relatório de Síntese segue a estrutura genérica, proposta pelo líder do WP3 - Tora Consult (PP 

No.9), a fim de permitir a comparabilidade da informação e dos resultados comunicados entre os 

países parceiros do projeto NESET, e inclui os capítulos seguintes: 

− Capítulo 1: Características das empresas envolvidas no inquérito NESET sobre as 

inadequações de competências dos jovens adultos e a escassez de mão-de-obra no sector 

do turismo nos países beneficiários do projeto NESET; 

 
1 Os países beneficiários, abrangidos pelas atividades do projeto NESET, incluem a Bulgária, a Croácia, Chipre, a 
Grécia, a Itália, Portugal e a Roménia, ao passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto enquanto 
país especializado. 
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− Capítulo 2: Perceções dos empregadores dos países beneficiários NESET em matéria de 

competências turísticas - principais resultados do inquérito; 

− Capítulo 3: Análise comparativa dos indicadores de lacunas de competências, calculados 

nos inquéritos aos jovens adultos e aos empregadores. 

 

A equipa da Tora Consult gostaria de agradecer a colaboração de todos os Parceiros Beneficiários 

na sua contribuição para este relatório. 

A Parceria NESET 

Janeiro de 2020  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O segundo inquérito de análise de competências NESET foi realizado entre os empregadores 

de cada um dos países beneficiários do projeto (PB).  A amostra do inquérito às entidades 

empregadoras incluiu 150 (cento e cinquenta) empresas que operam no sector do turismo em 

cada um dos 7 Países Beneficiários (Bulgária - 20, Croácia - 25, Chipre - 20, Grécia - 20, Itália - 

25, Portugal - 20, Roménia - 20). 

Para toda a amostra do inquérito, a maioria dos empregadores provém do subsector 

"alojamento " (40,7%), seguido de "atividades de restauração e bebidas", reparações (20,7%), 

"agências de viagens e outras atividades de serviços de reservas" (10,0%) e "atividades 

culturais" (8,7%).  

Quanto à sua dimensão no momento do inquérito, a maior categoria de empresas inquiridas 

em termos de dimensão era a das microempresas (1-9 empregados) com 64,4%, seguidas das 

pequenas empresas (10-49 empregados) com 23,5% e das médias empresas com entre 50 e 

249 empregados (8,1%). Em mais de metade das empresas inquiridas (51,7%), a percentagem 

de jovens empregados situou-se na faixa dos 20-59%.  

É de referir que 14,7% das empresas de turismo inquiridas tinham mais de 60% de jovens 

empregados, dos quais 6,0% empregavam entre 60 e 79% de jovens adultos e 8,7% 

empregavam mais de 80% de jovens. 

No que diz respeito às perceções dos empregadores, relativamente aos principais fatores de 

integração sustentável dos jovens adultos na indústria do turismo, a análise das respostas 

demonstrou que a "comunicação com os clientes", a "cooperação com os colegas de 

trabalho", a "adequação das aptidões e competências possuídas" e a "remuneração e 

condições de trabalho" foram consideradas como as mais importantes para a situação dos 

jovens no mercado de trabalho da indústria do turismo. 

As inadequações de competências nas profissões relacionadas com o turismo, tal como são 

percebidas pelos empregadores, são mais graves para as profissões "empregado de mesa", 

"operador em diversão, recreação e desporto", "instrutor/guia em recreação e desporto 
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(incluindo guia turístico)" e "rececionista de hotel". As respostas dos empregadores 

relativamente à escassez de mão-de-obra indicam que os défices de mão-de-obra mais graves 

são observados para as profissões "empregado de mesa", "cozinheiro", "instrutor/guia de 

atividades recreativas e desportivas (incluindo guia turístico)" e "rececionista de hotel". 

Segundo os empregadores, as lacunas de competências no que diz respeito às competências 

sociais e de comunicação dos jovens adultos eram relativamente elevadas, em geral, e eram 

mais pronunciadas para as competências "comunicação não-verbal", "escuta ativa", 

"feedback" e respeito. 

As lacunas de competências relativas às competências de desempenho profissional dos jovens 

adultos foram, mais uma vez, relativamente elevadas em termos globais, mais ou menos ao 

mesmo nível das competências sociais e de comunicação, e foram mais acentuadas no que se 

refere à "gestão do stress e do tempo", à "resolução de problemas", ao "serviço ao cliente", 

ao "trabalho em equipa" e à "curiosidade em aprender". 

As lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito empreendedor dos 

jovens adultos eram um pouco mais elevadas em comparação com as competências sociais e 

de comunicação e as competências de desempenho profissional e eram mais pronunciadas no 

que respeita à "resiliência", à "iniciativa", à "capacidade de adaptação" e à "não ter medo de 

falhar". 

Com base nos resultados da análise comparativa das respostas dos jovens adultos e dos 

empregadores ao inquérito, as profissões "rececionista de hotel", "instrutor/guia de lazer e 

desporto (incluindo guia turístico)", "operador de diversão, recreação e desporto" e 

"empregado de mesa" são consideradas atrativas pelos jovens adultos mas apontadas pelos 

empregadores como as que revelam mais falta de competências / falta de mão-de-obra. 

As competências sociais e de comunicação, que preenchem os critérios de importância 

relativamente elevada e, ao mesmo tempo, onde se sentem as maiores lacunas ao nível de 

competências segundo os jovens adultos e os empregadores, são "respeito", "confiança", 

"escuta ativa" e "abertura de espírito".  

As aptidões e competências de desempenho profissional consideradas de importância 

relativamente elevada e que, ao mesmo tempo, revelam grandes lacunas de competências, 
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de acordo com as respostas ao inquérito, tanto dos jovens adultos como dos empregadores, 

são "trabalho de equipa", "resolução de problemas", "gestão do stress e do tempo" e "serviço 

ao cliente". 

Por último, as aptidões e competências relacionadas com o empreendedorismo, que se 

enquadram nos critérios de importância relativamente elevada e, ao mesmo tempo, com 

grandes lacunas de competências, tanto para os jovens adultos como para os empregadores, 

são "iniciativa", "criatividade", "desenvoltura", "adaptabilidade" e "resiliência". 
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INTRODUÇÃO 

O Inquérito às Lacunas de Competência da parceria NESET foi realizado a 150 (cento e 

cinquenta) empresas (Bulgária - 20, Croácia - 25, Chipre - 20, Grécia - 20, Itália - 25, Portugal - 

20, Roménia - 20) que operam no sector do turismo nos 7 países beneficiários do projeto (PB), 

no que diz respeito às inadequações de competências e à escassez de mão-de-obra no 

turismo, tal como é percebida pelos empregadores. Os inquiridos foram contactados 

principalmente por correio eletrónico através das redes existentes dos parceiros PB do 

projeto.  

Para assegurar a participação do número necessário de inquiridos no inquérito, o questionário 

foi traduzido nas respetivas línguas dos países parceiros. A fim de facilitar o processo de 

resposta, foram estabelecidos contactos com as organizações empregadoras e outras partes 

interessadas relevantes, que prestaram assistência aos inquiridos. 

A estrutura do Relatório Síntese sobre os jovens do sector do turismo - inadequação de 

competências e escassez de mão-de-obra, inclui três capítulos, que refletem as diferentes 

secções do questionário, nomeadamente Capítulo 1 "Características das empresas envolvidas 

no inquérito NESET sobre as inadequações de competências dos jovens adultos e a escassez 

de mão-de-obra na indústria do turismo nos países beneficiários da parceria  NESET", Capítulo 

2 "Perceções das empresas dos países beneficiários da parceria NESET em matéria de 

competências ligadas ao turismo - principais resultados do inquérito" e Capítulo 3 "Análise 

comparativa dos indicadores de lacunas de competências, calculados nos questionários 

aplicados aos jovens adultos e aos empregadores".  

Cada capítulo está estruturado de forma a refletir as respetivas questões do questionário e 

apresenta / discute / interpreta as principais conclusões do mesmo. Cada capítulo começa 

com um breve resumo de meia página dos principais resultados (numa caixa), formulados em 

pontos de referência. A apresentação dos resultados em todos os capítulos é apoiada por 

quadros / diagramas / gráficos com referências às fontes (dados do inquérito), que se 

encontram nos anexos A e B do Relatório Síntese.  
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1. CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NO INQUÉRITO NESET SOBRE 

AS INADEQUAÇÕES DE COMPETÊNCIAS DOS JOVENS ADULTOS E A ESCASSEZ DE 

MÃO-DE-OBRA NO SECTOR DO TURISMOS NOS PB NESET 

 
Principais conclusões do capítulo 1: 

➢ A amostra do estudo aos empregadores é composta por 150 (cento e cinquenta) 

empresas, do setor de turismo em cada um dos 7 países beneficiários (Bulgária - 20, 

Croácia - 25, Chipre - 20, Grécia - 20, Itália - 25, Portugal) - 20, Romênia - 20). 

➢ Para toda a amostra do estudo, a maioria dos empregadores veio do sub-sector 

"alojamento" (40,7%), seguido de "atividades de serviço de alimentação e bebidas", 

reparações (20,7%), "agências de viagens e outras atividades de serviços de 

reservas" (10,0%) e "atividades culturais" (8,7%). 

➢ Quanto à sua dimensão no momento do inquérito, a maior categoria de empresas 

inquiridas em termos de dimensão era a das microempresas (1-9 empregados) com 

64,4%, seguidas das pequenas empresas (10-49 empregados) com 23,5% e das 

médias empresas com entre 50 e 249 empregados (8,1%). 

➢ Em mais de metade das empresas inquiridas (51,7%), a percentagem de jovens 

situou-se entre os 20-59%. Verifica-se que 14,7% das empresas de turismo inquiridas 

têm mais de 60% dos jovens empregados, e destas 6,0% têm entre 60 e 79% de 

jovens adultos e 8,7% têm mais de 80% de jovens empregados. 

 

 

1.1. Sub-setor de atividades 

O segundo inquérito de análise de competências NESET foi realizado a empregadores de cada 

um dos países beneficiários do projeto (PB). A amostra do inquérito aos empregadores incluiu 

150 (cento e cinquenta) empresas que operam no sector do turismo em cada um dos 7 PB e 

distribuídas de forma bastante equilibrada entre eles (Bulgária - 20, Croácia - 25, Chipre - 20, 

Grécia - 20, Itália - 25, Portugal - 20, Roménia - 20). 



NESET: Jovens na Indústria do Turismo - Desadequações de competências e Escassez de mão-de-obra nos PB 
do Projeto NESET, Relatório de Síntese 

  January 2020 

 

Gráfico 1.1. País de origem dos empregadores inquiridos - NESET PB 

 

 

Fonte: Anexo A, Quadro 1.1. 

Para toda a amostra do inquérito, a maioria dos empregadores provém do subsector 

"alojamento" (40,7%), seguido de "atividades de restauração e bebidas", reparações (20,7%), 

"agências de viagens e outras atividades de serviços de reservas" (10,0%) e "atividades 

culturais" (8,7%).  

Uma parte substancial dos empregadores (20,0%) provinha de outros sectores, tais como 

"atividades desportivas e recreativas", "comércio a retalho de bens característicos do turismo 

específico do país", "outras atividades turísticas-características específicas do país", etc. (ver 

figura 1.2 infra). Globalmente, a amostra do inquérito apresentou um grupo bastante 

diversificado de empregadores relativamente ao subsector do turismo, o que contribuiu ainda 

mais para a representatividade da amostra do inquérito. 
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Figura 1.2. Subsector de atividade dos empregadores inquiridos na NESET PB 

 

Source: Annex A, Table 1.2 

Fonte: Anexo A, quadro 1.2. 

 

1.2 Dimensão atual (número de funcionários) 

Quanto à sua dimensão, no momento do inquérito, a maior categoria de empresas inquiridas 

em termos de dimensão era a das microempresas (1-9 empregados) com 64,4%, seguidas das 

pequenas empresas (10-49 empregados) com 23,5% e das médias empresas com entre 50 e 

249 empregados (8,1%). Apenas 6 das empresas inquiridas (que representam 4,0% do total da 

amostra) eram grandes (com mais de 250 trabalhadores). 
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Figura 1.3. Dimensão atual (nº de empregados) dos empregadores inquiridos - NESET PB 

 

Fonte: Anexo A, Tabela 1.3 

 

1.3. Percentagem aproximada de trabalhadores na empresa com idades 

compreendidas entre 25 e 29 anos 
 

Em mais de metade das empresas inquiridas (51,7%), a percentagem de jovens situou-se entre 

os 20-59%. Embora a maior percentagem de empresas participantes no inquérito (31,5%) se 

situasse na categoria <20% de jovens empregados, as empresas que empregavam 20-39% e 40-

59% de jovens adultos representavam, respetivamente, 28,9% e 22,8% da amostra total do 

inquérito. Verificou-se que 14,7% das empresas turísticas inquiridas tinham mais de 60% dos 
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jovens empregados, dos quais 6,0% tinham entre 60 e 79% de jovens adultos e 8,7% 

empregavam mais de 80% de jovens. 

 

Figura 2.4. Percentagem aproximada de trabalhadores com idades compreendidas entre 25 

e 29 anos nos empregadores inquiridos - NESET PB 

 

Fonte: Anexo A, Quadro/tabela/Figura 1.4. 
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2. PERCEÇÕES DOS EMPREGADORES DOS PAÍSES BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIAS TURÍSTICAS – PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO 

INQUÉRITO 

Principais conclusões do capítulo 2: 

➢ A análise das respostas dos empregadores demonstrou que a "comunicação com os 

clientes", a "cooperação com os colegas trabalhadores", a "adequação das aptidões 

e competências" e as "condições salariais e de trabalho" foram consideradas como 

as mais importantes para os jovens no mercado de trabalho da indústria do turismo. 

➢ As inadequações de competências nas profissões relacionadas com o turismo, tal 

como são percebidas pelos empregadores, são mais graves para as profissões 

"empregado de mesa", "operador em diversão, recreio e desporto", "instrutor/guia 

em recreio e desporto (incluindo guia turístico)" e "rececionista de hotel". 

➢ As respostas dos empregadores relativamente à escassez de mão-de-obra indicam 

que se observam défices mais graves de mão-de-obra para as profissões 

"empregado de mesa", "cozinheiro", "instrutor/guia em atividades recreativas e 

desportivas (incluindo guia turístico)" e "rececionista de hotel". 

➢ As lacunas de competências em matéria de competências sociais e de comunicação 

eram relativamente elevadas em geral e mais pronunciadas no que se refere às 

competências "comunicação não verbal", "escuta ativa", "feedback" e respeito. 

➢ As lacunas de competências relativas às competências em termos de desempenho 

profissional foram novamente relativamente elevadas em termos globais, 

aproximadamente ao mesmo nível que para as competências sociais e de 

comunicação, e foram mais acentuadas no que respeita à "gestão do stress e do 

tempo", à "resolução de problemas", ao "serviço ao cliente", ao "trabalho em 

equipa" e à "curiosidade em aprender". 

➢ As lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito empreendedor 

eram um pouco mais elevadas em comparação com as competências sociais e de 

comunicação e as competências de desempenho profissional e eram mais 
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pronunciadas no que respeita à "resiliência", à "iniciativa", à "capacidade de 

adaptação" e à "não ter medo de falhar". 

 

 

2.1 Fatores de integração sustentável dos jovens na indústria do turismo e de 

desajustamento das competências profissionais e de escassez de mão-de-obra 
 

Na segunda secção do questionário, os empregadores inquiridos partilharam as suas 

perceções sobre os principais fatores de integração sustentável dos jovens adultos na 

indústria do turismo, bem como sobre as inadequações de competências e a escassez de mão-

de-obra para uma série de profissões turísticas pré-definidas.  

A análise das respostas dos empregadores demonstrou que todos os fatores indicados no 

questionário foram, na sua maioria, considerados como "importantes" ou "muito 

importantes" para a situação dos jovens no mercado de trabalho da indústria do turismo, 

enquanto que a "comunicação com os clientes", a "cooperação com os colegas 

trabalhadores", a "adequação das aptidões e competências" e as "condições de remuneração 

e de trabalho" foram consideradas como os mais cruciais a este respeito (ver figura 2.1 infra). 
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Figura 2.1. Importância dos fatores para a integração sustentável dos jovens na indústria 

do turismo - NESET PB, tal como percebida pelos empregadores 

 

Fonte: Anexo A, quadro 2.1. 

 

Os participantes no inquérito foram convidados a dar a sua opinião sobre duas questões 

importantes, referentes à sua avaliação da gravidade das inadequações de competências 

sentidas num grupo de profissões pré-definidas relacionadas com o turismo, em combinação 

com a gravidade da escassez de mão-de-obra para cada uma dessas profissões. Os resultados 

são apresentados nas Figuras 2.2.A e 2.2.B infra. 
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Figura 2.2.A Desadequação de competências das profissões turísticas nos PB NESET, tal 

como percebida pelos empregadores 

 

Fonte: Anexo A, Quadro 2.2.A 

 

O gráfico apresentado na figura 2.2.A mostra que as inadequações de competências nas 

profissões relacionadas com o turismo, tal como são percebidas pelos empregadores, são mais 

graves para as profissões "empregado de mesa", "operador em diversão, recreação e 

desporto", "instrutor/guia em recreação e desporto (incluindo guia turístico)" e "rececionista 

de hotelaria". 

As respostas dos empregadores relativamente à escassez de mão-de-obra para o mesmo 

conjunto de profissões relacionadas com o turismo indicam uma situação algo semelhante, 

com os défices de mão-de-obra mais graves observados para as profissões "empregado de 

mesa", "cozinheiro", "instrutor/guia em atividades recreativas e desportivas (incluindo guia 

turístico)" e "rececionista de hotel". 
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Figura 2.2.B. A escassez de mão-de-obra no sector do turismo - PB NESET, tal como é 

percebida pelos empregadores 

 

Fonte: Anexo A, Quadro 2.2.B 

 

2.2 Importância e adequação das competências sociais e de comunicação dos jovens - 

implicações para a integração sustentável dos jovens adultos na indústria do turismo 
 

Solicitados a indicar a importância que atribuíam às competências sociais e de comunicação 

pré-definidas da parceria NESET para a integração sustentável dos jovens adultos na indústria 

do turismo, os empregadores, que participaram no inquérito, assinalaram com mais 

frequência "respeito", "simpatia" e "confiança", enquanto a "comunicação não-verbal", 

"escolha do meio de comunicação adequado", "empatia e inteligência emocional", "feedback" 

e "clareza e concisão" foram considerados como relativamente menos importantes. 
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Figura 2.3. Consideração da importância e da adequação estimada das competências 

sociais e de comunicação dos jovens na indústria do turismo nos PB - NESET, tal como 

percebida pelos empregadores. 

 

 

Fonte: Anexo A, Figura/Quadros 2.3, 2.4 
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Os participantes no inquérito estimaram que a adequação dos jovens adultos às mesmas 

competências sociais e de comunicação era nitidamente inferior à sua importância, sendo o 

"respeito", a "simpatia", a "confiança" e a "abertura de espírito", as mais importantes e a 

"comunicação não-verbal", o "feedback", a "escuta ativa" e a "escolha do meio de 

comunicação adequado" considerados um pouco menos adequados (figura 2.3). 

Assim, as lacunas de competências em matéria de competências sociais e de comunicação 

foram relativamente elevadas em geral e mais pronunciadas no que respeita às competências 

"comunicação não-verbal", "escuta ativa", "feedback" e "respeito" (ver Anexo B). 

 

 

2.3 Importância e adequação das competências dos jovens no desempenho profissional 

- implicações para a empregabilidade dos jovens adultos no turismo 
 

Questionados sobre a importância das competências de desempenho profissional pré-

definidas no questionário do estudo NESET para a empregabilidade dos jovens adultos no 

turismo, os empregadores, que participaram no estudo, indicaram mais frequentemente 

"serviço ao cliente", "trabalho de equipa", "resolução de problemas", "gestão do stress e do 

tempo" e "flexibilidade". 

Por outro lado, as "competências técnicas / TIC", o "pensamento crítico", a "auto-motivação" 

e a "curiosidade em aprender" foram considerados como relativamente menos importantes. 

Os empregadores que participaram no estudo NESET nos PB estimaram a adequação dos 

jovens adultos às mesmas competências de desempenho profissional, na sua maioria entre 

"neutros" e "adequados", registando-se o mais elevado grau de adequação para "trabalho de 

equipa", "serviço ao cliente", "flexibilidade" e "curiosidade de aprender". Por outro lado, o 

"pensamento crítico", o "stress e a gestão do tempo", as "competências técnicas/de TIC", a 

"auto-motivação" e as "competências interculturais" foram considerados um pouco menos 

adequados (Figura 2.4). 

As lacunas de competências relativas às competências em termos de desempenho profissional 

foram mais uma vez relativamente elevadas em termos globais, aproximadamente ao mesmo 

nível que para as competências sociais e de comunicação, tendo sido mais pronunciadas no 
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que respeita à "gestão do stress e do tempo", à "resolução de problemas", ao "serviço ao 

cliente", ao "trabalho em equipa" e à "curiosidade em aprender" (ver Anexo B). 

 

Figura 2.4.  Consideração da importância e da adequação estimada das competências dos 

jovens em matéria de desempenho profissional na indústria do turismo nos PB da parceria 

NESET, tal como percebida pelos empregadores. 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 = Not at all important 2 = Not important 3 = Neutral

4 = Important 5 = Very important

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Customer service

2. Technical/IT skills

3. Teamwork

4. Flexibility

5. Stress and time management

6. Problem-solving

7. Cross-cultural understanding

8. Critical thinking

9. Self-motivation

10. Curiosity to learn

1 = Highly inadequate 2 = Inadequate 3 = Neutral 4 = Adequate 5 = Highly adequate



NESET: Jovens na Indústria do Turismo - Desadequações de competências e Escassez de mão-de-obra nos PB 
do Projeto NESET, Relatório de Síntese 

  January 2020 

 

Fonte: Anexo A, Figuras/Quadros 2.5, 2.6 

 

 

 

2.4 Importância e adequação das competências dos jovens em matéria de 

empreendedorismo - implicações nas Start-ups de jovens adultos no turismo 
 

Ao ser-lhes pedido para indicar a importância que atribuíam às competências pré-definidas da 

parceria NESET em matéria de empreendedorismo para as novas empresas de turismo de 

jovens adultos, os empregadores, que participaram no inquérito, assinalaram com mais 

frequência "iniciativa", "capacidade de adaptação", "resiliência", "desenvoltura" e 

"criatividade", enquanto "não ter medo de falhar", "liderança", gestão financeira" e 

"marketing" foram considerados relativamente menos importantes. 

Os participantes no estudo estimaram que a adequação dos jovens adultos às mesmas 

competências relacionadas com o empreendedorismo, mais uma vez, se situava entre 

"neutro" e "adequado" em geral, sendo a "criatividade", a "desenvoltura", a "iniciativa" e a 

"capacidade de adaptação" as principais e "não ter medo de falhar", a "gestão financeira", a 

"liderança", a "persuasão" e a "resiliência" consideradas claramente menos adequadas (figura 

2.5). 

Figura 2.5. Consideração da importância e da adequação estimada das competências dos 

jovens em matéria de empreendedorismo na indústria do turismo nos PB NESET, tal como 

percebida pelos empregadores 
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Fonte: Anexo A, FIgura / Quadros 2.7, 2.8 

Assim, as lacunas em matéria de competências relacionadas com o espírito empreendedor 

foram um pouco mais elevadas em comparação com as competências sociais, de  

comunicação e com as competências de desempenho profissional e foram mais pronunciadas 

no que respeita à "resiliência", à "iniciativa", à "capacidade de adaptação" e à "não ter medo 

de falhar" (ver Anexo B).  
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3. ANÁLISE COMPARATIVA DE INDICADORES DE LACUNAS DE COMPETÊNCIAS, 

CALCULADOS NO ESTUDO REALIZADO AOS JOVENS ADULTOS E AOS 

EMPREGADORES  

 

Principais conclusões do Capítulo 3: 

➢ Com base nos resultados da análise comparativa das respostas dos jovens adultos e 

dos empregadores ao inquérito, as profissões "rececionista de hotel", 

"instrutor/guia de lazer e desporto (incluindo guia turístico)", "operador de diversão, 

recreação e desporto" e "empregado de mesa" são consideradas atrativas tanto 

pelos jovens adultos como pela falta de competências / falta de mão-de-obra, por 

parte dos empregadores. 

➢ As competências sociais e de comunicação, que preenchem os critérios de 

importância relativamente elevada e, ao mesmo tempo, onde se denotam as 

grandes lacunas de competências segundo os jovens adultos e os empregadores, 

são "respeito", "confiança", "escuta ativa" e "abertura de espírito". 

➢ As aptidões e competências de desempenho profissional consideradas de 

importância relativamente elevada e que, ao mesmo tempo, revelam grandes 

lacunas de competências, de acordo com as respostas ao inquérito tanto dos jovens 

adultos como dos empregadores, são "trabalho em equipa", "resolução de 

problemas", "gestão do stress e do tempo" e "serviço ao cliente". 

➢ Por último, as aptidões e competências relacionadas com o espírito empreendedor, 

que se enquadram nos critérios de importância relativamente elevada e, ao mesmo 

tempo, com grandes lacunas de competências, tanto para os jovens adultos como 

para os empregadores, são "iniciativa", "criatividade", "desenvoltura", 

"adaptabilidade" e "resiliência". 
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3.1. Questionários aos jovens adultos e aos empregadores da parceria NESET - 

atratividade, inadequação de competências e escassez de mão-de-obra das profissões 

pré-definidas da parceria NESET (indicadores consolidados) 
 

Neste capítulo, é feita uma análise comparativa das respostas dos jovens adultos e dos 

empregadores em dois aspetos: 

▪ Atratividade, inadequação de competências e escassez de mão-de-obra das profissões 

pré-definidas da NESET; 

▪ Importância, adequação e lacunas de competências sociais e de comunicação dos 

jovens adultos, aptidões e competências de desempenho profissional e aptidões e 

competências relacionadas com o espírito empreendedor. 

 

Quadro 1. Atratividade, inadequação de competências e escassez de mão-de-obra das 

profissões pré-definidas da parceria NESET (indicadores consolidados) 

OCUPAÇÕES 
 

Atratividade, inadequação de competências e escassez de mão-
de-obra das profissões pré-definidas da Parceria  NESET 

(indicadores consolidados) 

Jovens Adultos Empregadores 

Atratividade 
Desadequação de 

competências 

Gravidade da 
escassez de mão-

de-obra 

1. Barman 3.72 3.15 3.32 

2. Organizador de conferências e 
eventos 

3.97 3.34 3.37 

3. Cozinheiro 3.55 3.33 3.52 

4. Rececionista de hotel 3.51 3.49 3.47 

5. Empregada de hotel / 
camareira 

2.91 3.24 3.35 

6. Instrutor/guia em recreação e 
desporto (incl. guia turístico) 

3.95 3.49 3.50 

7. Operador em divertimento, 
recreação e desporto 

3.92 3.53 3.42 

8. Agente de viagens 3.82 3.32 3.22 

9. Empregado de mesa 3.24 3.64 3.70 

MÉDIA DAS PROFISSÕES 3.62 3.39 3.43 
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Os resultados apresentados no Quadro 1 indicam que existem várias profissões, que são 

consideradas atrativas quer pelos jovens adultos quer pelos empregadores, encontrando 

estes inadequações de competências/faltas de mão-de-obra nos mesmos domínios. De 

acordo com os valores apresentados no quadro supra, estas profissões são "rececionista de 

hotel", "instrutor/guia de lazer e desporto (incluindo guia turístico)", "operador de diversão, 

recreação e desporto" e "empregado de mesa". Estes resultados serão utilizados para orientar 

a parceria NESET quanto às profissões turísticas para as quais serão desenvolvidas normas de 

validação. 

 

3.2 Inquérito aos Jovens Adultos e aos Empregadores da parceria NESET - Indicadores 

de lacunas de competências (IAC) 
 

Nos quadros seguintes, a importância, adequação e lacunas nas competências sociais e de 

comunicação dos jovens adultos (Quadro 2), aptidões e competências em termos de 

desempenho profissional (Quadro 3) e aptidões e competências relacionadas com o espírito 

empreendedor (Quadro 4) são comparadas com base nas respostas ao inquérito dos jovens 

adultos e dos empregadores. O objetivo é identificar as aptidões dos três grupos de 

competências acima referidos em relação às quais se observam as maiores lacunas de 

competências, tendo igualmente em conta o grau de importância considerado por esses dois 

grupos inquiridos. 

O QUE SÃO CGIS?? 

Table 2. Young Adults’ and Employers’ CGIs – social and communication skills 

Quadro 2. CGI dos Jovens Adultos e dos Empregadores - competências sociais e de 

comunicação 

COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS E DE 

COMUNICAÇÃO 

Valor dos indicadores de competências NESET 
/Respostas dos Jovens Adultos e dos Empregadores/ 

Importância (A) Adequação (B) 
Skill Gap (A-B) 

Desvio ou Défice ??de 
Competências (A-B) 

Jovens 
Adultos  

Empregadores 
Jovens 
Adultos 

Empregadores 
Jovens 
Adultos 

Empregadores 
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1. Empatia e 
inteligência 
emocional 

4.09 4.23 3.99 3.52 0.10 0.71 

2. Escuta activa 4.25 4.32 4.09 3.39 0.16 0.93 

3. Comunicação 
não-verbal 

3.88 4.21 3.82 3.28 0.07 0.93 

4. Clareza e 
concisão 

4.12 4.25 3.94 3.52 0.18 0.73 

5. Simpatia 4.23 4.52 4.09 3.82 0.14 0.70 

6. Confiança 4.31 4.38 4.14 3.70 0.17 0.68 

7. Abertura de 
espírito 

4.30 4.30 4.17 3.62 0.13 0.68 

8. Respeito 4.48 4.62 4.35 3.82 0.13 0.80 

9. Feedback 4.11 4.23 3.93 3.38 0.18 0.86 

10. Saber identificar 
o meio de 
comunicação 
adequado 

4.09 4.21 3.89 3.46 0.20 0.75 

MÉDIA DAS 
COMPETÊNCIAS 

4.19 4.33 4.04 3.55 0.15 0.78 

 

Relativamente ao primeiro grupo de competências, as competências sociais e de 

comunicação, que preenchem os critérios de importância relativamente elevada e, ao mesmo 

tempo, as grandes lacunas de competências, tanto para os jovens adultos como para os 

empregadores, são "respeito", "confiança", "escuta ativa" e "abertura de espírito" (ver quadro 

2). Estes resultados serão utilizados para dar uma indicação à parceria NESET sobre as 

competências sociais e de comunicação para as quais serão elaborados módulos de formação 

durante as fases posteriores da implementação do projeto NESET. 

 

Table 3. Young Adults’ and Employers’ CGIs – job performance skills and competences 

Quadro 3. CGI dos Jovens Adultos e dos Empregadores - aptidões e competências de 

desempenho profissional 

NÃO PERCEBO O QUADRO…. Importância (A) em todas as colunas?? Verifica novamente o 

inglês 

Valor dos indicadores de competências da NESET 
/Respostas dos Jovens Adultos e dos Empregadores/ 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PARA O DESEMPENHO 

PROFISSIONAL  

Importância (A) Importância (A) Importância (A) 

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

1. Serviço ao cliente 4.20 4.61 3.98 3.74 0.22 0.87 

2. Competências 
técnicas/TIC 

4.02 3.89 3.79 3.43 0.22 0.46 

3. Trabalho em equipa 4.28 4.55 4.10 3.75 0.18 0.80 

4. 4. Flexibilidade 4.16 4.48 4.05 3.71 0.12 0.77 

5. Gestão do stress e do 
tempo 

4.22 4.48 3.93 3.40 0.29 1.09 

6. Resolução de 
problemas 

4.31 4.52 4.01 3.54 0.29 0.97 

7. Compreensão 
transcultural 

4.21 4.27 3.99 3.51 0.22 0.76 

8. Pensamento crítico 4.05 4.05 3.99 3.34 0.06 0.71 

9. Auto-motivação 4.15 4.17 4.03 3.50 0.12 0.67 

10. Curiosidade em 
aprender 

4.32 4.36 4.21 3.57 0.12 0.79 

MÉDIA DAS 
COMPETÊNCIAS 

4.19 4.34 4.01 3.55 0.18 0.79 

 

No que diz respeito ao segundo grupo de competências, as aptidões e competências de 

desempenho profissional consideradas de importância relativamente elevada e que, ao 

mesmo tempo, revelam grandes lacunas de competências, de acordo com as respostas ao 

inquérito tanto pelos jovens adultos como pelos empregadores, são "trabalho em equipa", 

"resolução de problemas", "gestão do stress e do tempo" e "serviço ao cliente" (ver quadro 

3). Estes resultados serão utilizados para orientar a parceria NESET quanto às aptidões e 

competências de desempenho profissional para as quais serão desenvolvidos módulos de 

formação durante as fases posteriores de implementação do projeto NESET. 
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Table 3. Young Adults’ and Employers’ CGIs – entrepreneurship-related skills and 

competences 

Quadro 3. CGI dos jovens adultos e dos empregadores - aptidões e competências 

relacionadas com o empreendedorismo 

NÃO PERCEBO O QUADRO…. Importância (A) em todas as colunas?? Verifica novamente o 

inglês 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS COM O 

ESPÍRITO EMPREENDEDOR 

Valor dos indicadores de competências NESET 
/Respostas dos Jovens Adultos e dos Empregadores/ 

Importância (A) Importância (A) Importância (A) 

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

Jovens 
Adultos  

1. Gestão financeira 4.09 4.25 3.44 3.34 0.65 0.91 

2. Marketing 4.17 4.30 3.47 3.50 0.69 0.80 

3. Criatividade 4.29 4.44 3.80 3.64 0.49 0.80 

4. Recursos 4.20 4.48 3.76 3.62 0.44 0.85 

5. Iniciativa 4.33 4.56 3.86 3.57 0.46 0.99 

6. Liderança 4.15 4.24 3.72 3.39 0.43 0.85 

7. Persuasão 4.18 4.32 3.76 3.46 0.42 0.86 

8. Adaptabilidade 4.28 4.51 3.97 3.52 0.31 0.99 

9. Resiliência 4.18 4.51 3.85 3.46 0.32 1.05 

10. Não ter medo de 
falhar 

4.13 4.20 3.61 3.27 0.52 0.94 

MÉDIA DAS 
COMPETÊNCIAS 

4.20 4.38 3.72 3.48 0.47 0.90 

 

Por último, no que se refere ao terceiro grupo de competências, as aptidões e competências 

relacionadas com o espírito empreendedor, que se enquadram nos critérios de importância 

relativamente elevada e, ao mesmo tempo, com grandes lacunas de competências segundo 

os jovens adultos e os empregadores, são "iniciativa", "criatividade", "desenvoltura", 

"adaptabilidade" e "resiliência" (ver quadro 4). Estes resultados serão utilizados para dar uma 

indicação à parceria NESET sobre as aptidões e competências relacionadas com o 

empreendedorismo, para as quais serão elaborados módulos de formação durante as fases 

posteriores de implementação do projeto NESET. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O inquérito NESET sobre as lacunas de competências, realizado nos países beneficiários (PB), 

foi realizado com o objetivo de obter informações das empresas que operam no sector do 

turismo nos 7 BC do projeto, sobre as inadequações de competências e a escassez de mão-

de-obra no sector do turismo, tal como sentida pelos empregadores. O inquérito envolveu um 

total de 150 (cento e cinquenta) empresas de todos os PB, que constituíram uma amostra 

representativa para o grupo-alvo investigado. 

As competências pré-definidas NESET nos três domínios - social e comunicação, desempenho 

profissional e espírito empreendedor - foram consideradas pela maioria dos empregadores 

como "importantes" ou "muito importantes". A adequação de todas as competências NESET 

foi indicada sobretudo entre "neutras" e "adequadas" para os grupos de competências acima 

referidos e, por conseguinte, nomeadamente abaixo (em termos de indicadores de lacunas de 

competências" /CGA/valores) da sua importância. 

Isto é indicativo das lacunas de competências existentes, que foram mais pronunciadas para as 

competências "comunicação não-verbal", "escuta ativa", "feedback" e "respeito" (competências 

sociais e de comunicação), para a "gestão do stress e do tempo", "resolução de problemas", "serviço 

ao cliente", "trabalho em equipa" e "curiosidade em aprender" (competências de desempenho 

profissional), "resiliência", "iniciativa", "capacidade de adaptação" e "não ter medo de falhar" 

(competências relacionadas com o espírito empreendedor). 

Assim, os resultados da análise comparativa dos inquéritos aos empregadores e aos jovens 

adultos em todos os países beneficiários serão utilizados para orientar a parceria NESET na 

conceção de um currículo, de uma metodologia de formação e de uma plataforma de apoio 

eletrónico para jovens adultos, a fim de colmatar as deficiências dos NEET em matéria de 

competências turísticas e sociais e melhorar a sua empregabilidade e competências 

empreendedoras para uma integração sustentável no mercado de trabalho do turismo. 

Para tal, serão desenvolvidos módulos de formação nos três domínios de competências acima 

referidos (nomeadamente: social e comunicação, desempenho profissional e 

empreendedorismo), juntamente com padrões de validação para um grupo de profissões 

turísticas selecionadas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados selecionados do inquérito de análise de lacunas NESET 
 

Quadro 1.1. País de origem 

 Bulgária Croácia Chipre Grécia Itália Portugal Roménia 

Percentagem 13.3% 16.7% 13.3% 13.3% 16.7% 13.3% 13.3% 

Número 20 25 20 20 25 20 20 

 

Quadro 1.2. Subsector de atividade 

 

1. 

Aloja

ment

o 

2. 

Resta

uraçã

o  

3. 

Transp

orte de 

passag

eiros 

por via 

aérea/r

odoviár

ia/ferro

viária/á

gua 

4. 

tran

spor

te e 

alug

uer 

5. 

agenci

as de 

viagem 

e 

serviço

s de 

reserva

s 

6. 

Cultu-

ra 

7. 

Ativida

des 

desport

ivas e 

de lazer 

8. 

Comérc

io a 

retalho 

de bens 

de 

interess

e 

turístic

o 

específi

co de 

cada 

país 

9. Outras 

atividades 

turísticas 

específicas 

de cada 

país 

10. 

Outro 

(pf, 

indi-

que):  

Percentagem 40.7% 20.7% 2.0% 3.3% 10.0% 8.7% 4.0% 4.0% 4.0% 2.7% 

Número 61 31 3 5 15 13 6 6 6 4 

 

Quadro 1.3. Dimensão atual (número de empregados) 

 1. 1-9 2. 10-49 3. 50-99 4. 100-249 5. 250+ 

Percentagem 64.4% 23.5% 4.7% 3.4% 4.0% 

Número 96 35 7 5 6 

 

Quadro 1.4. Percentagem aproximada de trabalhadores com idades compreendidas entre os 25 e os 

29 anos na empresa 

 1. < 20% 2. 20-39% 3. 40-59% 4. 60-79% 5. 80%+ 

Percentagem 31.5% 28.9% 22.8% 6.0% 8.7% 

Número 47 43 34 9 13 
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Quadro 2.1. Importância dos fatores para a integração sustentável dos jovens na indústria do 
turismo 

 

1 = Not at all 
important 
Nada 
importante 

2 = Pouco 
importante 3 = Neutro 

4 = 
Importante 

5 = Muito 
importante 

1. Adequação das 
aptidões e 
competências 
possuídas 1.3% 0.7% 9.4% 36.9% 51.7% 

2. Remuneração e 
condições de trabalho 0.7% 2.0% 14.1% 30.9% 52.3% 

3. Oportunidades de 
desenvolvimento de 
carreira 0.7% 1.4% 19.7% 34.7% 43.5% 

4. Concorrência feroz 
no sector 2.7% 2.0% 25.7% 47.3% 22.3% 

5. Sazonalidade da 
indústria do turismo 4.1% 8.8% 25.0% 42.6% 19.6% 

6. Carácter temporário 
dos contratos de 
trabalho 4.8% 5.5% 26.7% 41.1% 21.9% 

7. Carácter de emprego 
a tempo parcial 
involuntário 4.8% 9.5% 25.2% 41.5% 19.0% 

8. Comunicação com os 
clientes 0.0% 2.0% 5.4% 29.5% 63.1% 

9. Relações com a 
Gestão/Chefia 0.7% 2.7% 14.1% 37.6% 45.0% 

10. Cooperação com os 
colegas de trabalho 0.7% 2.0% 11.4% 24.2% 61.7% 

 

Table 2.2.A. Skills mismatches' severity in tourism 

Quadro 2.2.A. Desigualdade/desadequação de competências no turismo 

 

1 =  
Nada grave 

2 =  
Pouco Grave 3 = Neutro 4 = Grave 

5 = Muito 
Grave 

1. Barman 3.4% 22.8% 38.3% 26.2% 9.4% 

2. Organizador de 
conferências e eventos 4.1% 18.5% 34.2% 26.0% 17.1% 

3. Cozinheiro 5.5% 19.9% 28.1% 22.6% 24.0% 

4. Rececionista de 
hotel 4.2% 13.3% 37.1% 20.3% 25.2% 

5. Empregada de hotel 
/Camareira 8.3% 18.1% 35.4% 17.4% 20.8% 

6. Instrutor/guia em 
recreação e desporto 
(incl. guia turístico) 2.2% 8.7% 39.9% 31.2% 18.1% 
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7. Operador em 
divertimento, 
recreação e desporto 3.6% 10.1% 38.1% 25.9% 22.3% 

8. Agente de viagens 6.6% 11.8% 39.7% 27.2% 14.7% 

9. Empregado de mesa 1.3% 14.8% 25.5% 35.6% 22.8% 

10. Outros 9.7% 9.7% 38.7% 16.1% 25.8% 

 

 

Quadro 2.2.B. Gravidade da escassez de mão-de-obra no turismo 

 

1 =  
Nada grave 

2 =  
Pouco Grave 3 = Neutro 4 = Grave 

5 = Muito 

Grave 

1. Barman 4.7% 18.1% 34.9% 25.5% 16.8% 

2. Organizador de 

conferências e eventos 5.6% 14.7% 35.0% 26.6% 18.2% 

3. Cozinheiro 3.4% 18.9% 28.4% 20.9% 28.4% 

4. Rececionista de 

hotel 4.9% 12.5% 31.3% 33.3% 18.1% 

5. Empregada de hotel 

/ camareira 6.2% 18.6% 27.6% 29.0% 18.6% 

6. Instrutor/guia em 

recreação e desporto 

(incl. guia turístico) 4.3% 10.8% 33.8% 32.4% 18.7% 

7. Operador em 

divertimento, 

recreação e desporto 4.3% 15.0% 33.6% 28.6% 18.6% 

8. Agente de viagens 7.4% 14.8% 35.6% 25.2% 17.0% 

9. Empregado de mesa 4.1% 15.0% 15.6% 37.4% 27.9% 

10. Outros 7.4% 3.7% 40.7% 25.9% 22.2% 
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Quadro 2.3. Importância das competências sociais e de comunicação 

 

1 = Nada 

importante 

2 = Pouco 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Empatia e 

inteligência emocional 1.3% 2.0% 11.4% 42.3% 43.0% 

2. Escuta activa 0.0% 2.7% 4.7% 50.3% 42.3% 

3. Comunicação não-

verbal 0.0% 4.0% 14.8% 37.6% 43.6% 

4. Clareza e concisão 0.0% 2.7% 11.5% 43.9% 41.9% 

5. Simpatia 0.0% 2.7% 4.7% 30.2% 62.4% 

6. Confiança 0.7% 2.0% 12.0% 29.3% 56.0% 

7. Abertura de espírito 0.7% 2.0% 11.4% 38.3% 47.7% 

8. Respeito 0.0% 0.7% 6.1% 23.6% 69.6% 

9. Feedback 0.0% 2.7% 14.8% 38.9% 43.6% 

10. Escolher o meio de 

comunicação adequado 0.7% 2.0% 16.1% 38.3% 43.0% 

 

Quadro 2.4. Adequação das competências sociais e de comunicação 

 

 

1=Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutro 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Empatia e 

inteligência emocional 5.4% 16.1% 20.8% 36.2% 21.5% 

2. Escuta activa 9.4% 14.8% 20.8% 37.6% 17.4% 

3. Comunicação não-

verbal 6.7% 19.5% 27.5% 31.5% 14.8% 

4. Clareza e concisão 3.4% 16.1% 26.2% 34.2% 20.1% 

5. Simpatia 3.4% 9.4% 17.4% 41.6% 28.2% 

6. Confiança 3.4% 12.1% 20.8% 38.3% 25.5% 

7. Abertura de espírito 6.0% 10.7% 20.8% 40.3% 22.1% 

8. Respeito 6.0% 9.4% 16.8% 32.2% 35.6% 

9. Feedback 8.7% 19.5% 19.5% 30.2% 22.1% 

10. Saber escolher o 

meio de comunicação 

adequado 4.1% 15.5% 29.7% 31.8% 18.9% 
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Quadro 2.5. Importância das competências ao desempenho das funções 

 

1 = Nada 

importante 

2 = Pouco 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Serviço ao cliente 0.0% 1.3% 5.4% 24.2% 69.1% 

2. Competências 

técnicas/TIC 2.0% 4.0% 20.1% 51.0% 22.8% 

3. Trabalho em equipa 0.0% 2.0% 3.4% 32.2% 62.4% 

4. 4. Flexibilidade 0.0% 3.4% 6.7% 28.9% 61.1% 

5. Gestão do stress e do 

tempo 0.0% 3.4% 6.7% 28.2% 61.7% 

6. Resolução de problemas 0.0% 2.7% 4.0% 32.2% 61.1% 

7. Competências 

Interculturais 0.0% 2.7% 11.4% 42.3% 43.6% 

8. Pensamento crítico 0.0% 4.7% 14.8% 51.0% 29.5% 

9. Auto-motivação 0.0% 5.4% 12.1% 43.0% 39.6% 

10. Curiosidade em 

aprender 0.7% 6.7% 8.1% 25.5% 59.1% 

 

Table 2.6. Adequação das competências ao desempenho das funções 

 

1 = Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutro 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Serviço ao cliente 3.4% 11.4% 14.1% 50.3% 20.8% 

2. Competências 

técnicas/TIC 5.4% 12.1% 30.2% 38.9% 13.4% 

3. Trabalho em equipa 4.7% 13.4% 12.8% 40.3% 28.9% 

4. 4. Flexibilidade 5.4% 10.1% 21.6% 33.8% 29.1% 

5. Gestão do stress e 

do tempo 4.7% 23.5% 24.2% 22.8% 24.8% 

6. Resolução de 

problemas 6.0% 16.8% 19.5% 32.2% 25.5% 

7. Compreensão 

transcultural 6.7% 11.4% 31.5% 24.8% 25.5% 

8. Pensamento crítico 5.4% 19.5% 26.2% 33.6% 15.4% 

9. Auto-motivação 6.0% 16.8% 21.5% 32.9% 22.8% 

10. Curiosidade em 

aprender 5.4% 12.8% 26.8% 29.5% 25.5% 
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Quadro 2.7. Importância das competências empreendedoras 

 

1 = Nada 

importante 

2 = Pouco 

importante 3 = Neutro 

4 = 

Importante 

5 = Muito 

importante 

1. Gestão financeira 2.7% 2.7% 10.1% 36.2% 48.3% 

2. Marketing 0.0% 2.0% 12.1% 40.3% 45.6% 

3. Criatividade 0.0% 2.0% 9.4% 30.9% 57.7% 

4. Recursos 0.0% 2.0% 6.7% 32.9% 58.4% 

5. Iniciativa 0.0% 0.7% 5.4% 30.9% 63.1% 

6. Liderança 0.7% 3.4% 12.1% 38.9% 45.0% 

7. Persuasão 0.0% 1.3% 8.7% 46.3% 43.6% 

8. Adaptabilidade 0.0% 1.3% 4.7% 35.6% 58.4% 

9. Resiliência 0.0% 1.3% 7.4% 30.2% 61.1% 

10. Não ter medo de 

falhar 1.3% 5.4% 14.8% 28.9% 49.7% 

 

 

Table II.8. Adequação das competências empreendedoras 

 

1 = Muito 

inadequado 

2 = 

Inadequado 3 = Neutro 

4 = 

Adequado 

5 = Muito 

adequado 

1. Gestão financeira 2.7% 21.5% 32.9% 24.8% 18.1% 

2. Marketing 1.3% 13.4% 38.3% 28.2% 18.8% 

3. Criatividade 2.0% 14.8% 26.8% 29.5% 26.8% 

4. Recursos 1.3% 18.1% 22.8% 32.2% 25.5% 

5. Iniciativa 4.0% 17.4% 22.1% 30.2% 26.2% 

6. Liderança 3.4% 22.1% 28.9% 23.5% 22.1% 

7. Persuasão 1.3% 16.8% 38.3% 21.5% 22.1% 

8. Adaptabilidade 3.4% 18.8% 28.2% 21.5% 28.2% 

9. Resiliência 2.0% 21.5% 29.5% 22.8% 24.2% 

10. Não ter medo de 

falhar 3.4% 27.2% 30.6% 17.0% 21.8% 
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Anexo B. Indicadores do inquérito de análise de lacunas NESET 
 

This annex presents the values of the NESET competence gaps indicators (CGIs), discussed in 

Sections 2.2 – 2.4 of Chapter 2 above. These Indicators are estimated as Weighted Averages 

of the “rating” indications provided by survey participants in BCs (1-5), weighted by the 

relative frequencies of such indications about each of the NESET skills and competences, found 

in the responses to Questions II.3 – II.8 of the Gap Analysis Employers’ Survey questionnaire. 

CGIs may take values between 1 and 5 and are calculated separately for each of the NESET 

tourism-related skills and competences in the three explored domains (social and 

communication skills, job performance skills, entrepreneurial skills) in the 2 aspects above: 

skills’ importance (Q II.3, II.5, II.7) and skills’ adequacy (Q II.4, II.6, II.8). 

O presente anexo apresenta os valores dos indicadores de competências NESET (Indicadores 

de Competências em Lacunas (ICL)), discutidos nas secções 2.2 - 2.4 do capítulo 2 supra. Estes 

Indicadores são estimados como Médias ponderadas das indicações de "classificação" 

fornecidas pelos participantes no inquérito nos PB (1-5), ponderadas pelas frequências 

relativas dessas indicações sobre cada uma das aptidões e competências NESET, encontradas 

nas respostas às questões II.3 - II.8 do questionário ‘Análise de lacunas Inquérito aos 

Empregadores’. Os ICL podem assumir valores entre 1 e 5 e são calculados separadamente 

para cada uma das aptidões e competências NESET relacionadas com o turismo nos três 

domínios explorados (aptidões sociais e de comunicação, aptidões de desempenho 

profissional, aptidões empreendedoras) nos 2 aspetos acima referidos: importância das 

aptidões (Q II.3, II.5, II.7) e adequação das aptidões (Q II.4, II.6, II.8). 

 

Questionário NESET aos Empregadores - Indicadores de lacunas de 

competências (ILC) 

Pergunta II.3. Para cada uma das competências sociais e de comunicação a seguir enumeradas, 

indique o quão IMPORTANTE a considera para a integração sustentável dos jovens adultos na 

indústria do turismo: 

Pergunta II.4. Independentemente da importância estimada, indique como ADEQUADA 

(adequadamente desenvolvido) considera o seu nível em cada uma das competências sociais e de 

comunicação abaixo referidas nos jovens que trabalham na sua empresa: 

 

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E DE 

COMUNICAÇÃO 

Valor dos indicadores de competências da NESET 

/Respostas dos empregadores/ 

Importância (A) Adequada (B) 
Desvio/Défice 

de 
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Competências 

(A-B) 

1. Empatia e inteligência emocional 4.23 3.52 0.71 

2. Escuta activa 4.32 3.39 0.93 

3. Comunicação não-verbal 4.21 3.28 0.93 

4. Clareza e concisão 4.25 3.52 0.73 

5. Simpatia 4.52 3.82 0.70 

6. Confiança 4.38 3.70 0.68 

7. Abertura de espírito 4.30 3.62 0.68 

8. Respeito 4.62 3.82 0.80 

9. Feedback 4.23 3.38 0.86 

10. Saber escolher o meio de comunicação 

adequado 
4.21 3.46 0.75 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS 4.33 3.55 0.78 

 

Pergunta II.5. Para cada uma das aptidões e competências de desempenho profissional a seguir 

enumeradas, indique quão IMPORTANTE a considera para a empregabilidade dos jovens adultos 

no turismo: 

Pergunta II.6. Independentemente da importância estimada, indique como ADEQUADA 

(adequadamente desenvolvido) considera o nível de CADA das aptidões e competências acima 

referidas nos jovens que trabalham na sua empresa: 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Valor dos indicadores de competências da NESET 

/Respostas dos empregadores/ 

Importância (A) Adequada (B) 

Desvio de 

Competências 

(A-B) 

1. Serviço ao cliente 4.61 3.74 0.87 

2. Competências técnicas/TIC 3.89 3.43 0.46 

3. Trabalho em equipa 4.55 3.75 0.80 

4. 4. Flexibilidade 4.48 3.71 0.77 

5. Gestão do stress e do tempo 4.48 3.40 1.09 

6. Resolução de problemas 4.52 3.54 0.97 

7. Competências Interculturais 4.27 3.51 0.76 

8. Pensamento crítico 4.05 3.34 0.71 
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9. Auto-motivação 4.17 3.50 0.67 

10. Curiosidade em aprender 4.36 3.57 0.79 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS 4.34 3.55 0.79 

 

Pergunta II.7. Para cada uma das aptidões e competências relacionadas com o espírito 

empreendedor a seguir enumeradas, indique quão IMPORTANTE a considera nas novas empresas 

de turismo de jovens adultos: 

Pergunta II.8. Independentemente da importância estimada, indique de que forma ADEQUADA 

(adequadamente desenvolvida) considera o nível de CADA das aptidões e competências abaixo 

referidas relacionadas com o espírito empreendedor nos jovens adultos: 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS 

COM O ESPÍRITO EMPRESARIAL 

Valor dos indicadores de competências da NESET 

/Respostas dos empregadores/ 

Importância (A) Adequada (B) 

Desvio de 

Competências 

(A-B) 

1. Gestão financeira 4.25 3.34 0.91 

2. Marketing 4.30 3.50 0.80 

3. Criatividade 4.44 3.64 0.80 

4. Recursos 4.48 3.62 0.85 

5. Iniciativa 4.56 3.57 0.99 

6. Liderança 4.24 3.39 0.85 

7. Persuasão 4.32 3.46 0.86 

8. Adaptabilidade 4.51 3.52 0.99 

9. Resiliência 4.51 3.46 1.05 

10. Não ter medo de falhar 4.20 3.27 0.94 

MÉDIA DAS COMPETÊNCIAS 4.38 3.48 0.90 
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Anexo C. Questionário aos empregadores NESET 
 

ANÁLISE DAS LACUNAS AO NÍVEL DAS COMPETÊNCIAS NOS PAÍSES 

BENEFICIÁRIOS 

QUESTIONÁRIO A JOVENS ADULTOS – PROJETO NESET 

O Projeto NESET – NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector 

tem a duração de 3 anos e é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos 

fundos EEA e da Noruega para o Emprego Jovem.  Destina-se a apoiar, numa base 

transnacional de grande escala, a sustentabilidade da integração dos jovens no mercado de 

trabalho do setor do turismo nos países beneficiários do projeto, criando condições para o 

emprego e empreendedorismo dos jovens NEET nas várias formas de turismo, incluindo o 

turismo alternativo.(corrige de acordo com a minha correção anterior)   

Ambiciona-se na implementação deste projeto a diminuição do desemprego jovem através do 

desenvolvimento, de forma inovadora, de competências sociais relacionadas com o turismo 

junto de jovens NEET, da melhoria das respetivas competências empreendedoras e, 

consequentemente, aumentar a empregabilidade. A participação dos jovens na indústria do 

turismo será reforçada através de uma plataforma online, de oportunidades de emprego nos 

países parceiros e de apoio a start-ups de sucesso no setor do turismo (alternativo). O foco 

principal do projeto são os jovens NEETs, entre 25 e 29 anos, nos países parceiros (incluindo 

jovens desempregados de longa duração e jovens com poucas qualificações e/ou 

desmotivados) que, juntamente com os stakeholders relevantes, formam o grupo-alvo direto 

do projeto.  

Este Inquérito destina-se a jovens adultos, alvo da iniciativa NESET nos 7 países parceiros do 

projeto, no que diz respeito às necessidades em termos de necessidades vs competências já 

adquiridas, apoio disponível e dados demográficos, bem como perceções, relativamente aos 

desafios e oportunidades existentes no mercado de trabalho, no sector do turismo. A 

identidade dos entrevistados permanecerá estritamente CONFIDENCIAL. 

Por favor, assinale com um ‘X’ as respostas às questões abaixo e devolva o questionário 

preenchido para: nuno.maia@dialogue-diversity.pt   

 

 

SEÇÃO I. DADOS PESSOAIS  

I.1. País de origem: 

mailto:nuno.maia@dialogue-diversity.pt
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 1. Bulgária  2. Croácia 

 3. Chipre  4. Grécia 

 5. Itália  6. Portugal 

 7. Roménia 

 

I.2. Género: 

 1. Masculino  2. Feminino  

 

I.3. Idade: 

 1. 25  2. 26  3. 27  4. 28  5. 29 

 

I.4. Habilitações Literárias: 

 1. Ensino básio – 1º / 2º ciclo  2. Ensino Básico – 3º ciclo 

 3. Ensino Secundário  
4. Ensino Secundário – Educação e Formação 
Profissional  

 5. Licenciatura  6. Pós Graduação 

 

I.5. Encontra-se a estudar ou a frequentar algum curso atualmente? 

 1. Sim   2. Não 

 

I.6. Qual a sua situação profissional atualmente? 

 1. Estou empregado 

 2. Estou desempregado e estou à procura de emprego há menos de um ano 

 3. Estou desempregado e estou à procura de emprego há mais de um ano 

 
4. Não estou a trabalhar e não estou à procura de emprego, pois não acredito que consiga 
encontrar um 

 5. Não estou a trabalhar nem à procura de emprego, pois tenho outras prioridades 

 

I.7. Tem experiência profissional no setor do turismo? 

 1. Sim, mais de um ano  2. Sim, menos de um ano  3. Não 

 

SEÇÃO II. COMPETÊNCIAS E PERCEÇÕES RELATIVAS AO SETOR DO TURISMO 

II.1. Para cada um dos fatores abaixo, indique o quanto considera importante para a integração 
sustentável de jovens adultos na indústria do turismo: 



NESET: Jovens na Indústria do Turismo - Desadequações de competências e Escassez de mão-de-obra nos PB 
do Projeto NESET, Relatório de Síntese 

  January 2020 

 

(1 = Nada importante; 2 = Não importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Adequação das aptidões e competências desenvolvidas      

2. Salário e condições de trabalho      

3. Oportunidades de progressão na carreira      

4. Forte Concorrência no setor      

5. Sazonalidade da indústria do turismo      

6. Caráter temporário dos contratos de trabalho      

7. O caráter temporário deste tipo de trabalho      

8. Comunicação com clientes      

9. Relação com a gestão      

10. Cooperação com os colegas      

 

II.2. Para cada uma das ocupações abaixo, indique o quão ATRATIVO considera ser para os jovens, 
que procuram iniciar uma carreira na indústria do turismo: 

(1 = Nada atrativo; 2 = Pouco atrativo; 3 = Neutro; 4 = Atrativo; 5 = Muito atrativo) 

 1 2 3 4 5 

1. Empregado de bar      

2. Organizador de conferências e eventos      

3. Cozinheiro      

4. Rececionista de Hotel      

5. Empregada de Hotel / Camareira      

6. Instrutor/guia de atividades recreativas e desportivas (incl. Guia 
turístico) 

     

7. Operador de atividades recreativas e desportivas      

8. Agente de viagens      

9. Empregado de mesa      

10. Outra (por favor indique): _________________________________      

 

 

II.3. Para cada uma das competências sociais e de comunicação listadas abaixo, indique o quanto 
considera importante para a integração sustentável de jovens adultos na indústria do turismo: 

(1 = Nada importante; 2 = Não importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Empatia e inteligência emocional      
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 1 2 3 4 5 

2. Escuta ativa / saber ouvir      

3. Comunicação não verbal      

4. Clareza e concisão       

5. Amizade      

6. Confiança      

7. Mente aberta      

8. Respeito      

9. Feedback      

10. Saber escolher o melhor meio de comunicação      

 

II.4. Independentemente da importância assinalada, indique o seu grau de adequação a cada uma 
das competências sociais e de comunicação acima mencionadas: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Empatia e inteligência emocional      

2. Escuta ativa / saber ouvir      

3. Comunicação não verbal      

4. Clareza e concisão       

5. Amizade      

6. Confiança      

7. Mente aberta      

8. Respeito      

9. Feedback      

10. Saber escolher o melhor meio de comunicação      

 

II.5. Para cada uma das competências de desempenho no trabalho listadas abaixo, indique o 
quanto considera importante para a empregabilidade dos jovens adultos no setor do turismo: 

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Atendimento ao cliente      

2. Competências técnicas / TIC      

3. Trabalho em equipa      

4. Flexibilidade      
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 1 2 3 4 5 

5. Gestão do stress e do tempo      

6. Resolução de problemas      

7. Compreensão intercultural      

8. Pensamento crítico      

9. Motivação      

10. Curiosidade por aprender      

 

II.6. Independentemente da importância assinalada, indique o seu grau de adequação relativamente 
a cada uma das competências sociais e de comunicação acima mencionadas: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Atendimento ao cliente      

2. Competências técnicas / TIC      

3. Trabalho em equipa      

4. Flexibilidade      

5. Gestão do stress e do tempo      

6. Resolução de problemas      

7. Competências interculturais      

8. Pensamento crítico      

9. Motivação      

10. Curiosidade em aprender      
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II.7. Para cada uma das competências relacionadas com o empreendedorismo listadas abaixo, 
indique o quão IMPORTANTE considera ser para as start-ups de jovens adultos em turismo: 

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Neutro; 4 = Importante; 5 = Muito importante) 

 1 2 3 4 5 

1. Gestão Financeira      

2. Marketing      

3. Criatividade      

4. Desembaraço      

5. Iniciativa      

6. Liderança      

7. Persuasão      

8. Capacidade de adaptação      

9. Resiliência      

10. Não ter medo de falhar      

 

II.8. Independentemente da importância assinalada, indique o seu grau de adequação relativamente 
a cada uma das competências sociais e de comunicação acima mencionadas: 

(1 = Muito inadequado; 2 = Inadequado; 3 = Neutro; 4 = Adequado; 5 = Muito adequado) 

 1 2 3 4 5 

1. Gestão Financeira      

2. Marketing      

3. Criatividade      

4. Desembaraço      

5. Iniciativa      

6. Liderança      

7. Persuasão      

8. Capacidade de adaptação      

9. Resiliência      

10. Não ter medo de falhar      

Muito obrigado pelo seu tempo ao preencher este questionário! 

A sua contribuição é muito apreciada! 

O projeto NESET beneficia de uma subvenção de 1 124 551 euros proveniente da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do EEE 

e de Fundos da Noruega. O objetivo do projeto é apoiar, numa base transnacional em larga escala, a sustentabilidade da 

integração dos jovens NEET na indústria do turismo, criando condições para o seu emprego e espírito empreendedor nas diversas 

formas de turismo. 

 


