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PREFÁCIO 

NESET – Capacitação dos Jovens NEET para o Emprego Sustentável no Setor 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 

setor do turismo, nos países beneficiários (PB) da parceria NESET, através da criação 

de condições para o emprego e o empreendedorismo nas várias formas de turismo, 

incluindo o turismo alternativo. Os países beneficiários do NESET são: Bulgária, 

Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Portugal e Roménia, enquanto a Islândia está 

envolvida na implementação do projeto como um país especialista no tema. 

 

A proposta aprovada do projeto estipula, entre outros, a produção de vários 

módulos de formação, de apoio a um curso dirigido a formandos com características 

NEET nos países parceiros. Os Módulos produzidos tratam de vários tipos de 

competências consideradas como estando associadas aos esforços destinados a 

reforçar as competências dos jovens e a melhorar o seu desempenho enquanto 

trabalhadores no setor do turismo. A Câmara do Comércio e Indústria de Varna é o 

parceiro responsável pela elaboração da validação do material de formação de 

competências do NESET, para uma série de profissões no setor do turismo. 

 

Quatro Módulos de Validação de Competências foram produzidos pela Câmara do 

Comércio e Indústria de Varna, para ocupações individuais no turismo, ou seja, 

rececionista de hotel (1/4), guia turístico (2/4), operador de atividades artísticas, 

desportivas e recreativas (3/4) e empregado de mesa (4/4), e o presente módulo 

centra-se na função de RECECIONISTA DE HOTEL. A Câmara do Comércio e Indústria 

de Varna gostaria de agradecer aos elementos da equipa NESET pelo seu contributo 

na Preparação destes Módulos. 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna 

setembro 2020   

DECLARAÇÃO DO AUTOR 

O presente módulo foi preparado exclusivamente para fins de formação. O seu texto não reivindica 
necessariamente originalidade, pois, para além da contribuição dos próprios autores, baseia-se 
também em material de várias fontes consideradas relevantes, úteis para efeitos de formação e 
transferíveis. Isto está, devidamente, reconhecido no texto de várias maneiras. Os autores, no 

entanto, aceitam a responsabilidade por qualquer falha no registo completo de todas essas 
instâncias no texto.  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Depois de concluir este módulo, sobre validação de competências em turismo 

para a ocupação de operador de atividades artísticas, desportivas e recreativas, 

os participantes na formação deverão ser capazes de: 

1. Definir o conceito de validação das competências; 

2. Compreender a importância da validação das competências na indústria do 

turismo; 

3. Identificar os fatores que determinam a utilização da validação das 

competências; 

4. Explicar os benefícios da validação das competências a nível individual, 

bem como para a economia e sociedade; 

5. Seguir as etapas do processo de validação para a ocupação acima referida 

e aplicar os respetivos métodos e ferramentas; 

6. Demonstrar que são capazes de fazer uso das competências específicas da 

profissão, utilizando os conhecimentos e aptidões associadas. 

 

 

SECÇÃO 1. VALIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - IMPORTÂNCIA PARA A 

INDÚSTRIA DO TURISMO 
O turismo é um setor muito dinâmico a nível mundial, e mesmo em destinos 

turísticos desenvolvidos, onde o crescimento está a abrandar devido a um grau de 

saturação, as suas perspetivas no futuro continuam fortes. Muitas tendências estão 

a influenciar as competências necessárias para desempenhar, de forma competente, 

os trabalhos relacionados com o turismo. Além disso, o turismo está em 

concorrência com outros setores da economia, que são frequentemente vistos como 

mais atrativos no mercado de trabalho. 

O fosso que se verifica cada vez mais, entre a procura e a oferta de mão-de-obra, 

bem como as mudanças significativas na composição da força de trabalho (ou seja, 

menos jovens a entrar no mercado de trabalho devido a uma contração nestes 

grupos etários, e um aumento dos grupos  seniores com mais experiência na maioria 

dos países desenvolvidos), está a exercer pressão sobre os empregadores para 

melhorar a atratividade da indústria do turismo e a retenção dos trabalhadores. 



NESET: Módulo de Formação - Validação de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 
OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna setembro 2020 

 

Page | 6 

Assim, muitos países têm um duplo desafio, uma vez que enfrentam, 

simultaneamente, uma escassez de mão-de-obra e de competências no setor do 

turismo. A complexidade da indústria do turismo e o grande número de 

intervenientes dos setores privado e público exigem, também, que os governos 

nacionais assumam a liderança no desenvolvimento de uma estratégia de 

desenvolvimento de mão-de-obra a longo prazo.1 

1.1. Validação de competências no turismo - revisão de literatura 

Os programas de formação com base em competências fundamentam-se em normas 

profissionais, que abordam as competências necessárias para desempenhar 

profissionalmente as funções associadas à grande variedade de trabalho na indústria 

do turismo. Estas normas são uma análise do posto de trabalho ou do perfil para o 

posto de trabalho, que contém afirmações de desempenho baseadas em critérios, 

requisitos de conhecimento do posto de trabalho e informação contextual. São 

padrões de referência relativamente aos quais as ocupações (ou um conjunto de 

competências) e a proficiência das pessoas nessas ocupações são avaliadas e 

validadas. 

A validação pode ser definida como: um processo estruturado de identificação, 

avaliação e reconhecimento profundo de competências, conhecimentos e aptidões 

que uma pessoa possui, independentemente da forma como foram adquiridos. A 

validação conduz geralmente à certificação. 

Vários desafios surgem, relacionados com a dinâmica do mercado de trabalho e a 

mudança cada vez mais frequente de emprego, no âmbito da carreira profissional: 

 os empregadores procuram cada vez mais competências nos seus 

empregados, tais como capacidade de resolução de problemas e de análise, 

autogestão, comunicação, conhecimentos linguísticos e competências de 

"não rotina"; 

 os indivíduos precisam de ser capazes de demonstrar e transmitir as suas 

competências em novas condições e organizações, fazendo, assim, pleno uso 

das competências que têm, no mercado de trabalho. 

Assim, a educação e formação adquirida pelos jovens, no âmbito do sistema formal, 

já não é suficiente para satisfazer as exigências do mercado de trabalho. As pessoas 

necessitam de uma melhoria contínua do seu nível de qualificação e, em muitos 

casos, de uma requalificação, e isto não deve ser da exclusiva responsabilidade das 

instituições formais de educação e formação. Formas alternativas de aprendizagem, 

tais como a formação em contexto de trabalho, estágios, etc. são cruciais para o 

desenvolvimento de competências específicas de determinado trabalho. Neste 

contexto, os sistemas de educação, formação e requalificação devem desenvolver 

mecanismos para o reconhecimento de toda a gama de resultados de aprendizagem 
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(formais, não formais e informais) no âmbito de uma abordagem integrada de 

validação das competências. Esta última, está associada a uma série de benefícios 

para o próprio indivíduo, para a economia e para a sociedade como um todo e, ao 

mesmo tempo, depende de uma série de fatores, determinando a sua utilização a 

nível nacional e europeu (ver Figura 1 abaixo): 

______ 

1
OCDE (2012), OECD Tourism Trends and Policies 2012, OECD Publishing. 
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Figura 1: Validação de competências - benefícios e fatores fundamentais 

VALIDAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS

Benefícios INDIVIDUAIS de validação de competências :

 económico - maior empregabilidade, perspetivas de carreira mais 
amplas, salários mais elevados;

 educativo/ pessoal - uma segunda oportunidade para os que 
abandonam a escola precocemente, melhor acesso à educação e formação 
formal, maior motivação para aprender, aumento da auto-estima.

Benefícios da validação de competências para a ECONOMIA:

uma população mais altamente qualificada e um maior grau de 
correspondência entre a oferta e a procura de mão-de-obra em termos de 
competências de trabalho;

maiores oportunidades de transferência de competências, facilitando a 
mobilidade entre diferentes empresas e indústrias;

 apoiar a mobilidade laboral dentro do mercado único de trabalho 
europeu;

maior competitividade da economia europeia como um todo

Benefícios da validação de competências para a SOCIEDADE:

 população e mão-de-obra mais qualificada;

melhoria do acesso à aprendizagem para grupos desfavorecidos;

mercado de trabalho mais inclusivo;

maior atividade cívica e valores sociais.

FATORES que determinam a utilização da validação de competências:

 Fatores relacionados com o funcionamento do sistema educativo -
aumentar a sua eficiência e melhorar o acesso aos serviços educativos.

 Fatores económicos - as exigências das empresas tendo em vista o 
desenvolvimento do conhecimento da economia.

 Fatores sociais - proporcionar oportunidades às pessoas com deficiência 
ou em risco de exclusão social.

 Fatores demográficos - envelhecimento da população e aumento da 
migração.

 Fatores tecnológicos - o desenvolvimento de novas tecnologias aumenta a 
importância de reconhecer as competências técnicas adquiridas de forma 
não formal ou informal.
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1.2. Inquéritos NESET sobre as Lacunas de Competências - implicações na 

escolha de profissões turísticas para validação de competências 

 

O Projeto NESET começou com a realização de Inquéritos sobre Lacunas de 

Competências a jovens adultos e a empregadores a fim de, entre outras coisas, obter 

informações sobre a atratividade e as inadequações de competências / falta de mão-

de-obra nas profissões pré-definidas da parceria NESET do ponto de vista de ambos. 

Foi feita uma análise comparativa das respostas a ambos os inquéritos realizados nos 

países beneficiários da parceria NESET (PB), cujos resultados estão resumidos no 

quadro abaixo, que também está disponível no Relatório Síntese da parceria NESET 

sobre "Jovens na Indústria do Turismo - Desigualdades em Competências e Escassez 

de Mão-de-Obra nos Países Beneficiários da parceria NESET". 

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

das profissões pré-definidas da parceria NESET (indicadores consolidados)1 

PROFISSÕES 

Atratividade, inadequação de competências e escassez de 
mão-de-obra nas profissões pré-definidas da parceria NESET 

(indicadores consolidados) 

Jovens adultos Empregadores 

Atratividade 
Desadequação de 

competências 

Gravidade da 
escassez de mão-

de-obra 

1. Empregado de bar/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 2.91 3.24 3.35 

6. Guia turístico 3.95 3.49 3.50 

7. Operador em atividades 
artísticas, desportivas e 
recreativas 

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 

Fonte: Jovens na Indústria do Turismo - Inadequações de Competências e Escassez de Mão-de-obra 

nos Países Beneficiários da parceria NESET. Relatório Síntese 

Com base na análise realizada e nos resultados apresentados no Quadro 1 supra, 

concluiu-se que existem várias profissões, que são atrativas para os jovens adultos, 

mas inadequadas em termos de competências ou com  falta de mão-de-obra, de 

acordo com os empregadores. De acordo com os valores apresentados no quadro 
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acima, estas profissões são "rececionista de hotel", "guia turístico", "operador em 

atividades artísticas, desportivas e recreativas" e "empregado de mesa". Estes 

resultados têm sido utilizados para orientar a parceria NESET quanto às profissões 

turísticas para as quais foram desenvolvidos padrões de validação. 

_____________________________________________________________________ 

1
Os indicadores consolidados são estimados como Médias Ponderadas das indicações de 

"classificação" fornecidas pelos participantes no inquérito BC (numa escala de 1 a 5), ponderadas 

pelas frequências relativas de tais indicações sobre cada uma das ocupações pré-definidas da NESET, 

encontradas nas respostas às respetivas perguntas dos questionários do Inquérito da Análise de 

Lacunas aos Jovens Adultos e aos Empregadores. Os indicadores consolidados podem assumir valores 

entre 1 e 5 e são calculados separadamente para cada uma das profissões pré-definidas da NESET em 

3 aspetos: atractividade, desajustes de competências, escassez de mão-de-obra. 
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SECÇÃO 2. VALIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO TURISMO - OPERADOR EM 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 
 

Definition of the occupation: Perform variety of attending duties at amusement or 

recreation facility. May schedule use of recreation facilities, maintain and provide 

equipment to participants of sporting events or recreational pursuits, or operate 

amusement concessions and rides./ Definição da ocupação: Desempenhar uma 

variedade de funções de assistência em recintos de diversão ou recreação. Pode 

programar a utilização de espaços recreativos, manter e fornecer equipamento aos 

participantes de eventos desportivos ou atividades recreativas, ou realizar excursões 

e passeios a parques de diversões. 

 

2.1. The validation process – steps, methods and tools/ Processo de 

validação - etapas, métodos e ferramentas 

 

The procedure to be followed for recognising the skills of validation candidates for 

the occupation operator in amusement, recreation and sport includes the following 

steps:/ O procedimento a seguir para o reconhecimento das competências de 

candidatos à validação, para a função de operador em atividades artísticas, 

desportivas e recreativas, inclui os seguintes passos: 

 

 

A. Fornecimento de informações básicas relacionadas com o projeto aos 
candidatos

B. Apresentação do procedimento e das normas de validação 

C. Inquérito inicial

D. Diagnóstico e identificação de competências

E. Avaliação e validação de competências

F. Certificação
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A. Fornecimento de informações básicas relacionadas com o projeto aos 

candidatos a validação 

Os candidatos à validação devem conhecer resumidamente os objetivos do projeto 

NESET, os objetivos de aprendizagem do módulo de formação e o processo de 

validação. Assim, a informação fornecida nesta fase da validação, deverá centrar-se 

nos seguintes aspetos: 

 contexto do projeto; 

 enquadramento teórico e benefícios da validação; 

 procedimento de validação - como será efetuada a validação; 

 certificação - como os resultados serão documentados. 

 

NOTA AOS FORMADORES: A informação, acima referida, será fornecida através 

da validação geral da apresentação nº 1 de competências, a ser entregue aos 

participantes no início do curso de validação (ver a apresentação geral, anexa aos 

módulos de validação de competências do projeto NESET). 

 

B. Apresentação do procedimento e das normas de validação 

Uma visão detalhada das diferentes fases do procedimento de validação e do 

conteúdo das normas específicas de validação da profissão (incluindo competências, 

conhecimentos e aptidões) será entregue aos candidatos à validação. Assim, todos 

os participantes nos workshops de validação de competências de formação NESET 

devem conhecer as normas de validação para as quatro profissões abrangidas pelo 

curso de formação, nomeadamente 'rececionista hotel', 'guia turístico', 'operador 

de atividades artísticas, desportivas e recreativas’ e 'empregado de mesa', 

independentemente das preferências expressas na fase anterior ao processo de 

validação. Nesta fase, um plano das etapas individuais do processo de validação será 

também partilhado com os candidatos à validação. 

NOTA AOS FORMADORES: A apresentação do procedimento de validação e das 

normas acima referidas será feita através da validação geral da apresentação nº 

2 de competências (que abrangerá em detalhe as fases do procedimento de 

validação) e das apresentações sobre as normas de validação específicas de 

cada uma das profissões no setor do turismo acima referidas (ver o conjunto de 

apresentações, anexado aos módulos de validação de competências do projeto 

NESET). 

IMPORTANTE! O plano do procedimento de validação (Anexo 1 do presente 
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módulo) será comum a todos os candidatos à validação, independentemente das 

suas preferências relativamente à profissão para a qual desejam ser validados. 

 

C. Inquérito diagnóstico 

Antes do início da validação, será realizado um primeiro inquérito aos candidatos à 

validação. O seu objetivo é esclarecer as expectativas individuais relativamente à 

validação e obter informações sobre os desafios que os participantes enfrentaram 

no local de trabalho. O inquérito diagnóstico deve ser utilizado para determinar: 

 as preferências dos candidatos relativamente à profissão na qual querem ser 

validados; 

 a atitude e experiência dos candidatos relativamente à validação; 

 as expetativas e ambições dos candidatos à validação; 

 the main difficulties they have encountered or still face at work./ as 

principais dificuldades que encontraram ou ainda enfrentam no trabalho. 

NOTA AOS FORMADORES: O inquérito diagnóstico será conduzido utilizando um 

breve questionário personalizado (ver Anexo 2 do presente módulo). 

IMPORTANTE! O inquérito diagnóstico deverá ser realizado uma vez, a todos os 

participantes, no curso de validação. 

 

D. Diagnóstico e identificação de competências  

Esta fase do processo de validação visa a aquisição de informações que permitam a 

identificação das características de qualificação do candidato à validação. Mais 

especificamente, o diagnóstico e a identificação das competências visa: 

 Divulgar as características relacionadas com a ocupação dos participantes; 

 Destacar as competências relacionadas com a ocupação dos candidatos à 

validação; 

 Encouraging self-analysis and self-assessment on part of the trainees;/ 

Incentivar a auto-análise e a auto-avaliação por parte dos estagiários; 

 Apresentar todas as evidências das competências relacionadas com a 

ocupação dos participantes. 

Para que os candidatos à validação identifiquem as competências que possuem, 

precisam de uma boa auto-consciencialização e de capacidade para comunicar as 

suas competências. As bases destas competências são estabelecidas num portfólio 

de qualificações bem organizado. Normalmente, os documentos existentes, por 



NESET: Módulo de Formação - Validação de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 
OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna setembro 2020 

 

Page | 14 

exemplo, diplomas, certificados e testemunhos, apenas fornecem informação 

resumida sobre os antecedentes escolares e profissionais do participante individual. 

Estes devem, portanto, ser complementados com informação detalhada, 

descrevendo as suas habilitações literárias e experiência profissional. Para além do 

portfólio existente, o processo de como desempenhar as funções é igualmente 

importante. Entre outras coisas, a preparação de um portfólio de qualificações ajuda 

os indivíduos a aumentar a consciência sobre as suas próprias competências e a 

melhorar a sua capacidade de comunicar sobre as mesmas, tornando-as assim mais 

identificáveis para os potenciais empregadores. 

NOTA AOS FORMADORES: Como mencionado acima, o diagnóstico e 

identificação de competências, específicas da profissão para a qual os 

participantes querem ser validados, é realizado através da preparação de um 

portfólio de qualificações. Este último compreende: 

 Curriculum vitae (ver Anexo 3 para um modelo de CV); 

 Documentos de suporte às habilitações literárias (diplomas, certificados, 

testemunhos obtidos no decurso do ensino formal e/ou não formal, etc.); 

 Documentos de experiência profissional (contratos de trabalho, 

referências de empregadores, etc.). 

 

Deve ser adotada a seguinte abordagem, durante a preparação do portfólio de 

qualificações: 

 O candidato à validação deve reunir todos os diplomas, certificados e 

testemunhos, relacionados com a ocupação para a qual deseja ser validado; 

 O participante deve fornecer uma descrição detalhada das suas habilitações, 

formação e/ou experiência profissional, nos casos em que a documentação 

ou a informação nela contida esteja incompleta; 

 Como último passo, o candidato deve preparar um CV, seguindo o modelo 

fornecido no Anexo 3. 

 

E. Avaliação e validação de competências 

O passo seguinte no processo de validação é a realização de entrevistas de avaliação 

com os candidatos a validação. As entrevistas baseiam-se no portfólio de 

qualificações de cada candidato a validação e na informação nele contido. Além 

disso, esta fase do processo de validação tem como objetivo: 

 reconhecer as competências, que os candidatos a validação possuem; 
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 obter informações sobre a forma como os participantes fazem uso das 

competências relacionadas com a profissão; 

 valorizar a informação, recolhida durante as fases anteriores ao processo de 

validação, através de entrevistas individuais com os candidatos a validação. 

NOTA AOS FORMADORES: A avaliação e validação das competências 

relacionadas com a profissão será realizada através de entrevistas de avaliação, 

utilizando a ficha de avaliação e validação (ver Anexo 4 a este módulo). Para 

obter uma visão completa das competências do candidato a validação, as 

competências específicas da profissão serão apresentadas pelos candidatos a 

validação a partir de uma série de perspetivas diferentes, tais como: 

 como é que o candidato faz uso de cada competência profissional 

específica (descrição dos principais passos, necessários para implementar 

as tarefas associadas)? 

 que conhecimentos e competências associados à ocupação utiliza e como 

é que adquiriu esses conhecimentos e competências? 

 quais são os desafios, associados à prática de cada competência? 

 o candidato a validação colabora com outras pessoas? Se sim, como? 

 que materiais e equipamentos são necessários para implementar as 

tarefas associadas às competências específicas da ocupação? 

 

F. Certificação 

A forma de documentar os resultados é de importância fundamental para o processo 

de validação. As normas de validação centram-se na capacidade de realizar tarefas 

de trabalho - isto deve, assim, ser refletido no certificado de validação. O objetivo é, 

portanto, fornecer uma certificação, que apresenta uma imagem do perfil pessoal de 

um indivíduo. Quando é emitida documentação deste tipo, é importante que o 

certificado seja suficientemente informativo, para que o leitor tenha uma visão clara 

das competências que um indivíduo apresenta dentro da sua área profissional. 

NOTA AOS FORMADORES: Para melhorar o reconhecimento da certificação, os 

certificados emitidos pelas diferentes organizações parceiras do projeto NESET, 

que conduzem à validação de competências nos seminários de formação nos 

países beneficiários, devem: 

 ser preparados de acordo com um modelo comum (ver Anexo 5), 

tornando-os assim facilmente reconhecíveis e acrescentando-lhes valor 

para os potenciais empregadores, aos quais serão apresentados; 

 signed by the respective NESET partner, which has conducted the 
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validation and the Lead Partner – the Varna Chamber of Commerce and 

Industry, which operates a Vocational Training Centre and is certified to 

conduct vocational trainings for various tourism occupations./ ser 

assinado pelo respetivo parceiro NESET, que conduziu a validação e pelo 

parceiro coordenador - a Câmara do Comércio e Indústria de Varna, que 

gere um Centro de Formação Profissional e está certificado para realizar 

formações para várias profissões turísticas. 

 

Intervenientes-chave no processo de validação 

As pessoas responsáveis pela implementação prática da validação são os mentores e 

os avaliadores (ambos referidos acima como "formadores"). Recomenda-se que as 

suas funções sejam desempenhadas por diferentes membros das equipas dos 

parceiros do projeto NESET, para que qualquer subjetividade no processo de 

validação seja eliminada. Assim, os mentores e avaliadores executarão as seguintes 

tarefas no âmbito do processo de validação: 

 mentores - prestar apoio total e aconselhar os candidatos à validação em 

cada fase do processo de validação, antes das etapas finais, associadas à 

avaliação e validação de competências, nomeadamente: 

o fornecimento aos candidatos a validação de informação básica 

relacionada com o projeto - familiarizar os participantes com os 

objetivos do projeto NESET, os objetivos de aprendizagem do módulo 

de formação e o processo de validação; 

o apresentação do procedimento e das normas de validação - fornecer 

aos candidatos a validação uma visão detalhada das diferentes etapas 

do procedimento de validação e do conteúdo das normas de 

validação específicas da profissão (incluindo competências, 

conhecimentos e aptidões); apresentar um plano das etapas 

individuais do procedimento de validação; 

o initial exploratory survey – clarify the individual expectations 

regarding validation and obtain information about the challenges that 

participants have faced on the workplace with the help of a 

customised questionnaire;/ inquérito diagnóstico - esclarecer as 

expectativas individuais relativamente à validação e obter 

informações sobre os desafios que os participantes enfrentaram no 

local de trabalho com a ajuda de um questionário personalizado; 

o diagnóstico e identificação de competências - preparar, supervisionar 

e prestar assistência aos participantes (se necessário) com a 

preparação do portefólio de qualificações; 
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 avaliadores - implementar as etapas finais do procedimento de validação, 

relacionadas com a avaliação e validação de competências, demonstrando: 

o conhecimento das normas de validação específicas da profissão; 

o alto nível de capacidade de comunicação e empatia; 

o credibilidade e imparcialidade; 

o atitude positiva em relação à validação. 

 

2.2. Operator in amusement, recreation and sport – competences, 

knowledge and skills/ Operador em atividades artísticas, desportivas e 

recreativas- competências, conhecimentos e aptidões 

 

As qualificações, necessárias para o desempenho da ocupação de operador em 

divertimento, recreação e desporto, estão divididas em três categorias: 

competências, conhecimentos e aptidões. Abaixo, para cada categoria, são 

fornecidas várias indicações, elencadas por importância, que devem ser utilizadas 

como normas no processo de validação. 

 

A. COMPETÊNCIAS 1. Schedules use of recreation facilities, such as golf 

courses, tennis courts, bowling alleys, and softball 

diamonds./ Utilização de instalações recreativas, tais 

como campos de golfe, campos de ténis, pistas de bowling 

e campos de softball. 

2. Rents, sells, and issues sports equipment and supplies, 

such as bowling shoes, golf balls, swimming suits, and 

beach chairs./ Aluga, vende e fornece equipamento e 

material desportivo, tais como sapatos de bowling, bolas 

de golfe, fatos de banho e cadeiras de praia. 

3. Sells tickets and collects fees from customers, and 

collects or punches tickets./ Vende bilhetes e cobra taxas 

aos clientes, recolhe e fura bilhetes. 

4. Operates, drives, or explains use of mechanical riding 

devices or other automatic equipment in amusement 

parks, carnivals, or recreation areas./ Opera, conduz ou 

explica a utilização de dispositivos mecânicos de condução 

ou outro equipamento automático em parques de 

diversões, feiras ou áreas recreativas. 

5. Receives, retrieves, replaces, and stores sports 

equipment and supplies, arranges items in designated 

areas, and erects or removes equipment./ Recebe, 



NESET: Módulo de Formação - Validação de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 
OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna setembro 2020 

 

Page | 18 

recupera, substitui e armazena equipamento e material 

desportivo, organiza os artigos nas áreas designadas e 

monta ou remove equipamento. 

6. Provides information about facilities, entertainment 

options, and rules and regulations./ Fornece informação 

sobre instalações, opções de entretenimento, regras e 

regulamentos. 

7. Assists patrons on and off amusement rides, boats, or 

ski lifts, and in mounting and riding animals, and fastens or 

directs patrons to fasten safety devices./ Auxilia os 

clientes a entrar e a sair em passeios de barcos, ou 

elevadores de esqui, e na montagem em animais, e aperta 

os cintos de segurança ou orienta os clientes de como  o 

fazer. 

8. Directs patrons of establishment to rides, seats, or 

attractions, or escorts patrons on tours of points of 

interest./ Dirige os clientes para passeios, lugares ou 

atrações, ou acompanha os clientes em passeios a locais 

de interesse. 

9. Monitors activities to ensure adherence to rules and 

safety procedures to protect environment and maintain 

order, and ejects unruly patrons./ Supervisiona  atividades 

para assegurar o cumprimento de regras e procedimentos 

de segurança para proteger o ambiente e manter a ordem, 

e retira clientes indisciplinados. 

10. Launches, moors, and demonstrates use of boats, such 
as rowboats, canoes, and motorboats, or caddies for 
golfers./ Demonstra uso de barcos, tais como barcos a 
remos, canoas e barcos a motor, ou caddies para golfistas. 

11. Provides entertainment services, such as guessing 
patron's weight, conducting games, or explaining use of 
arcade game machines, and photographing patrons./ 

Organiza atividades de entretenimento tais como 
adivinhar o peso do cliente, conduz  jogos ou explica o uso 
de máquinas de jogos e fotografa os clientes. 

12. Announces and describes amusement park attractions 
to patrons to entice customers to games and other 
entertainment./ Divulga e descreve atrações dos parques 
de diversões para os clientes a fim de os atrair para jogos 
e outros divertimentos. 
13. Sells and serves refreshments to customers./ Vende e 

serve refrescos aos clientes. 

14. Attends amusement booth in parks, carnivals, or 
stadiums and awards prizes to winning players./ Ocupa 
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stands de diversão em parques, feiras ou festivais e atribui 
prémios aos jogadores vencedores. 

15. Cleans sporting equipment, vehicles, rides, booths, 
facilities, and grounds./ Limpa o equipamento desportivo, 
veículos, percursos, cabines, instalações e recintos. 

16. Inspects, repairs, adjusts, tests, fuels, and oils sporting 
and recreation equipment, game machines, and 
amusement rides./ Inspeciona, repara, ajusta, testa, 
abastece e oleia equipamento desportivo e recreativo, 
máquinas de jogo e carrosséis. 

17. Records details of attendance, sales, receipts, 
reservations, and repair activities./ Regista detalhes de 
presença de pessoas, vendas, recibos, reservas e serviços 
de reparação. 

18. Attends animals, performing such tasks as harnessing, 
saddling, feeding, watering, and grooming, and drives 
horse-drawn vehicle for entertainment or advertising 
purposes./ Assiste animais, realiza tarefas como acalmar, 
cuidar, preparar os animais, alimentar, dar água e conduz 
veículos puxados por cavalos para fins de entretenimento 
ou publicidade. 

 

B. KNOWLEDGE 

 

Serviço de apoio ao 

cliente 

Conhecimento dos princípios e processos de prestação de 

serviços ao cliente, incluindo técnicas de avaliação de 

necessidades, padrões de serviço de qualidade, sistemas 

alternativos de entrega e técnicas de avaliação da 

satisfação do cliente 

Vendas e Marketing Conhecimento dos princípios e métodos envolvidos na 

exposição, promoção e venda de produtos ou serviços. 

Isto inclui estratégias e táticas de marketing, 

demonstração de produtos e técnicas de venda, e 

sistemas de controlo de vendas. 

Proteção e Segurança 

Pública 

Conhecimento das regras, regulamentos, precauções, 

prevenção e proteção de pessoas, dados e bens 

Mechanical/Mecânica Knowledge of machines and tools, including their designs, 
uses, benefits, repair, and maintenance/Conhecimento de 
máquinas e ferramentas, incluindo os seus desenhos, 
utilizações, benefícios, reparação e manutenção 

Mathematics/ 

Matemática 

Knowledge of numbers, their operations, and 

interrelationships including arithmetic, algebra, statistics, 

and their applications/Conhecimento de números, as suas 

operações e inter-relações incluindo aritmética, álgebra, 
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estatística e as suas aplicações 

Língua nacional Conhecimento da estrutura e conteúdo da língua nacional, 

incluindo ortografia e significado das palavras, regras de 

sintaxe e gramática 

Comunicação e Meios 

de Comunicação 

Conhecimento de técnicas e métodos de comunicação e 

divulgação, incluindo formas alternativas de informar 

através de meios escritos, orais e visuais 

Trabalho 

Administrativo 

Conhecimento de procedimentos e sistemas 

administrativos e burocráticos, tais como sistemas de 

processamento de texto, sistemas de arquivo e gestão de 

registos, estenografia e transcrição, princípios de 

conceção de formulários, e outros procedimentos e 

terminologia administrativa 

Engineering and 
Technology/ 

Engenharia e 
Tecnologia 

Knowledge of equipment, tools, mechanical devices, and 
their uses to produce motion, light, power, technology, 
and other applications/ Conhecimento do equipamento, 
ferramentas, dispositivos mecânicos e suas utilizações 
para produzir movimento, luz, potência, tecnologia e 
outras aplicações 

Building and 
Construction/ 
Edificação e 
Construção Civil 

Knowledge of materials, methods, and the appropriate 
tools to construct objects, structures, and buildings/ 
Conhecimento dos materiais, métodos e ferramentas 
apropriadas para construir objetos, estruturas e edifícios 

Physics/Física Knowledge and prediction of physical principles, laws, and 
applications including air, water, material dynamics, light, 
atomic principles, heat, electric theory, earth formations, 
and meteorological and related natural 
phenomena/Conhecimento e previsão de princípios 
físicos, leis e aplicações incluindo ar, água, dinâmica dos 
materiais, luz, princípios atómicos, calor, teoria elétrica, 
formações terrestres, fenómenos meteorológicos e 
fenómenos naturais relacionados 

Psicologia Conhecimento do comportamento humano, desempenho 

e processos psicológicos/mentais 

Economia e 

Contabilidade 

Conhecimento dos princípios e práticas económicas e 

contabilísticas, análise e declaração de dados financeiros 



NESET: Módulo de Formação - Validação de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 
OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna setembro 2020 

 

Page | 21 

Chemistry/Química Knowledge of the composition, structure, and properties 
of substances and of the chemical processes and 
transformations that they undergo. This includes uses of 
chemicals and their interactions, danger signs, production 
techniques, and disposal methods/Conhecimento da 
composição, estrutura e propriedades das substâncias e 
dos processos químicos e transformações a que são 
submetidas. Isto inclui utilizações de substâncias químicas 
e suas interações, sinais de perigo, técnicas de produção e 
métodos de eliminação 

Sociology and 
Anthropology/ 
Sociologia e 
Antropologia 

Knowledge of group behavior and dynamics, societal 
trends and influences, cultures, their history, migrations, 
ethnicity, and origins/ Conhecimento dos 
comportamentos e dinâmicas de grupo, tendências e 
influências sociais, culturas, respetiva história, migrações, 
etnia e origens 

Transportes Conhecimento dos métodos de transporte de pessoas ou 

bens por via aérea, ferroviária, marítima ou rodoviária, 

incluindo os custos, vantagens e limitações 

Geografia Conhecimento de vários métodos para descrever a 

localização e distribuição dos locais por terra, mar e ar, 

incluindo a sua localização física, relações e características 

Administração e 

Gestão 

Conhecimento dos princípios e processos envolvidos no 

planeamento empresarial e organizacional, coordenação e 

execução 

Telecomunicações Conhecimento de transmissão, emissão, comutação, 

controlo e operação de sistemas de telecomunicações 

History and 
Archaeology/ História 
e Arqueologia 

Knowledge of past historical events and their causes, 
indicators, and impact on particular civilizations and 
cultures/ Conhecimento de acontecimentos históricos e 
das suas causas, indícios e impacto em determinadas 
civilizações e culturas 

Philosophy and 
Theology/ Filosofia e 
Teologia 

Knowledge of different philosophical systems and 
religions, including their basic principles, values, ethics, 
ways of thinking, customs, and practices, and their impact 
on human culture/ Conhecimento de diferentes sistemas 
filosóficos e religiões, incluindo os seus princípios básicos, 
valores, ética, formas de pensar, costumes, práticas e o 
seu impacto na cultura humana 
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Food Production/ 

Produção alimentar 
Knowledge of techniques and equipment for planting, 
growing, and harvesting of food for consumption including 
crop rotation methods, animal husbandry, and food 
storage/handling techniques/ Conhecimento de técnicas e 
equipamento para plantação, cultivo e colheita de 
alimentos para consumo, incluindo métodos de rotação 
de culturas, criação de animais e técnicas de 
armazenamento/manuseamento de alimentos 

Informática e 

Eletrónica 

Conhecimentos de hardware e software, incluindo 

aplicações e programas 

Fine Arts/ Belas Artes Knowledge of theory and techniques required to produce, 
compose, and perform works of music, dance, visual arts, 
drama, and sculpture/ Conhecimento da teoria e técnicas 
necessárias para produzir, compor e executar peças 
musicais, de dança, artes visuais, teatro e escultura 

Medicine and 
Dentistry/ Medicina e 
Odontologia 

Knowledge of the information and techniques needed to 
diagnose and treat injuries, diseases, and deformities/ 

Conhecimento das informações e técnicas necessárias 
para diagnosticar e tratar lesões, doenças e deformações 

Production and 
Processing/ Produção 
e Processamento 

Knowledge of inputs, outputs, raw materials, waste, 
quality control, costs, and techniques for maximizing the 
manufacture and distribution of goods/ Conhecimento de 
materiais, produtos, matérias-primas, resíduos, controlo 
de qualidade, custos e técnicas para maximizar o fabrico e 
distribuição de bens 

Línguas estrangeiras Conhecimento da estrutura e conteúdo de uma língua 

estrangeira, incluindo a ortografia e o significado das 

palavras, regras de sintaxe e gramática, e pronúncia 

 

C. SKILLS/APTIDÕES 

 

Discurso Fala com os outros de modo a transmitir eficazmente a 

informação 

Orientação para o 

Serviço 

Procura de forma ativa maneiras de ajudar as pessoas 

Funcionamento e 

Controlo 

Controla operações em equipamentos ou sistemas 

Gestão dos Recursos 

Materiais 

Obtém e assegura a utilização adequada de 

equipamentos, instalações e materiais necessários para 

realizar certos trabalhos 

Perceção social Está consciente das reações dos outros e compreende a 

forma como reagem 

Escuta Ativa Ouve o que as outras pessoas dizem e faz perguntas, 

quando apropriado 
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Matemática Usa a matemática para resolver problemas 

Operation 
Monitoring/ 
Monitorização de 
operações 

Watching gauges, dials, or other indicators to make sure a 
machine is working properly/ Conhece os medidores, 
marcadores ou outros indicadores que garantem que uma 
máquina está a funcionar corretamente 

Equipment 
Maintenance/ 
Manutenção de 
equipamentos 

Performing routine maintenance and determining when 
and what kind of maintenance is needed/ Realiza a 
manutenção de rotina e determina quando e que tipo de 
manutenção é necessária 

Repairing/ Reparação Repairing machines or systems using the needed tools/ 

Repara máquinas ou sistemas utilizando as ferramentas 
necessárias 

Coordenação Ajusta as próprias ações em relação às ações dos outros 

Instruir Ensina outros como fazer determinada tarefa 

Seleção de 

equipamento 

Determina o tipo de ferramentas e equipamento 

necessário para fazer um trabalho 

Monitorização Avalia a Qualidade da aprendizagem ou do trabalho 

realizado por alguém 

Identificação de 

problemas 

Identifica a natureza dos problemas 

Organização da 

Informação 

Organiza Informação/Encontra formas de estruturar ou 

classificar peças diferentes de informação 

Escrita Comunica eficazmente com os outros por escrito de 

acordo com cada situação 

Testing/ Testagem Conducting tests to determine whether equipment, 
software, or procedures are operating as expected/ 

Realiza testes para determinar se o equipamento, o 
software ou os procedimentos estão a funcionar como 
esperado 

Troubleshooting/ 
Resolução de 
problemas 

Determining what is causing an operating error and 
deciding what to do about it/ Determina o que está a 
causar um erro de funcionamento e decide o que fazer a 
esse respeito 

Product Inspection/ 
Inspeção de produtos 

Inspecting and evaluating the quality of products/ 

Inspeciona e avalia a qualidade dos produtos 

Technology Design/ 

Desenho Tecnológico 
Generating or adapting equipment and technology to 
serve user needs/ Produz ou adapta equipamento e 
tecnologia para servir as necessidades dos utilizadores 

Gestão do Tempo Gere o seu próprio tempo e o tempo dos outros 

Compreensão de 
Leitura 

Compreende frases escritas e parágrafos em documentos 
relacionados com o trabalho 

Recolha de 

Informação 

Sabe como encontrar informação e identifica a informação 

essencial 

Avaliação e Tomada Pondera os custos e benefícios relativos a uma potencial 
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de Decisões ação 

Operations Analysis/ 

Análise de Operações 
Analysing needs and product requirements to create a 
design/ Analisa as necessidades e os requisitos do produto 
para criar um desenho 

Gestão de Recursos 

Financeiros 

Determina como será gasto o dinheiro para realizar o 

trabalho, e contabiliza essas despesas 

Persuasão Convence os outros a abordar as situações de forma 

diferente 

Learning Strategies/ 
Estratégias de 
Aprendizagem 

Using multiple approaches when learning or teaching new 
things/ Utiliza múltiplas abordagens ao aprender ou 
ensinar coisas novas 

Installation/ 

Instalação 
Installing equipment, machines, wiring, or programs to 
meet specifications/ Instala equipamentos, máquinas, 
cabos ou programas para cumprir as especificações 

Avaliação de soluções Observa e avalia os resultados de uma solução a  um 

problema para identificar lições aprendidas ou 

redirecionar esforços 

Avaliação de ideias Avalia o sucesso provável de uma ideia em relação às 

exigências da situação 

Implementation 

Planning/ 

Planeamento da 

aplicação 

Developing approaches for implementing an idea/ 

Desenvolve abordagens para a implementação de uma 

ideia 

Identificação das 

causas 

Identifica o que deve ser mudado para atingir um objetivo 

Compreensão dos 

Sistemas 

Determina quando ocorreram ou são passíveis de ocorrer 

alterações importantes num sistema 

Visionamento Desenvolve uma representação de como um sistema deve 

funcionar em condições ideais 

Pensamento Crítico Usa a lógica e a análise para identificar os pontos fortes e 

fracos de diferentes abordagens 

Desenvolvimento de 

ideias 

Cria uma série de abordagens diferentes aos problemas 
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SECÇÃO 3. FORMULÁRIOS DE AUTO-AVALIAÇÃO 
 

3.1. Questionário para auto-avaliação diagnóstica dos conhecimentos e 

competências dos participantes na formação sobre o processo específico de 

validação da profissão 

 

Como classificaria o seu nível de conhecimentos sobre o processo de validação para 

a ocupação de operador em atividades artísticas, desportivas e recreativas antes de 

participar neste Módulo sobre validação de competências em turismo? 

 

 Muito 
inadequado 

Inadequado Moderado Adequado 
Muito 

adequado  

1 2 3 4 5 

Consigo definir o conceito de 

validação de competências 
     

Compreendo a importância da 

validação de competências 

para a indústria do turismo 

     

Sou capaz de identificar os 

fatores que determinam o uso 

da validação de competências 

     

Sei como explicar os benefícios 

da validação de competências a 

nível individual, bem como 

para a economia e para a 

sociedade 

     

Sou capaz de seguir os passos 

do processo de validação para 

a ocupação acima referida e 

empregar os respetivos 

métodos e ferramentas 

     

Consigo demonstrar que sou 

capaz de fazer uso das 

competências específicas da 

profissão, utilizando os 

conhecimentos e aptidões 

associadas 
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3.2. Questionário para auto-avaliação pós formação sobre os conhecimentos 

e competências dos participantes na formação, sobre o processo de 

validação específico da profissão. 

 

Como classificaria o seu nível de conhecimentos sobre o processo de validação para 

a ocupação de operador em atividades artísticas, desportivas e recreativas depois 

de participar neste Módulo sobre validação de competências em turismo? 

 

 Muito 
inadequado 

Inadequado Moderado Adequado 
Muito 

adequado  

1 2 3 4 5 

Consigo definir o conceito de 

validação de competências 
     

Compreendo a importância da 

validação de competências 

para a indústria do turismo 

     

Sou capaz de identificar os 

fatores que determinam o uso 

da validação de competências 

     

Sei como explicar os benefícios 

da validação de competências a 

nível individual, bem como 

para a economia e para a 

sociedade 

     

Sou capaz de seguir os passos 

do processo de validação para 

a ocupação acima referida e 

empregar os respetivos 

métodos e ferramentas 

     

Consigo demonstrar que sou 

capaz de fazer uso das 

competências específicas da 

profissão, utilizando os 

conhecimentos e aptidões 

associadas 
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3.3. Questionário para avaliação de elementos específicos da formação 

 

Depois de assistir aos workshops de formação para validação das suas competências 

relacionadas com o turismo para a ocupação de operador em atividades artísticas, 

desportivas e recreativas, como avalia os vários elementos da sua formação? 

 
Muito pobre Pobre  Neutro  Satisfatório 

 Muito 
satisfatório 

1 2 3 4 5 

MATERIAL DE FORMAÇÃO 

 Material de formação 

distribuído 
     

Apresentações 

multimédia 
     

 Outros recursos 

sugeridos 
     

MÉTODOS DE FORMAÇÃO UTILIZADOS 

Formação presencial 
     

 Atividades de Grupo e 

Discussões 
     

 Plataforma de 

aprendizagem 

personalizada 

     

FORMADORES ENVOLVIDOS 

 Conhecimento do 

assunto      

Nível de preparação 
     

 Capacidade de 

transferência de 

conhecimentos 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Plano de Procedimento de Validação 

 

PLANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

Sessão 1 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 2 horas 

Tipo de sessão Grupo 

Intervenientes formadores e candidatos à validação 

Atividades  Validação geral de competências da apresentação n.º 1, 

que abrange: 

o Contexto do projeto; 

o contextos teóricos e benefícios da validação; 

o processo de validação - como será efetuada a 

validação; 

o certificação - como os resultados serão 

documentados. 

 Questionário para auto-avaliação diagnóstica dos 

conhecimentos e competências dos participantes na 

formação sobre o processo de validação específico da 

profissão - distribuído, preenchido pelos participantes e 

recolhido pelo pessoal do projeto no respetivo país 

parceiro. 

Sessão 2 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 2 horas 

Nota: A duração da Sessão 2 foi calculada assumindo que os 

padrões de validação específicos da ocupação, para cada uma 

das 4 profissões de turismo NESET, serão apresentados durante 

esta sessão. Se só os padrões de validação de uma parte das 

profissões da NESET forem apresentados, a duração da Sessão 2 

será reduzida proporcionalmente. 

Tipo de sessão Grupo ou individual 

Intervenientes formadores e candidatos à validação 

Atividades  Validação geral de competências da apresentação n.º 2, 
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abordando em detalhe as fases do procedimento de 

validação. 

 Apresentações sobre os padrões de validação do 

trabalho específico a realizar em cada uma das 4 

ocupações turísticas do projeto NESET. 

 Questionário Diagnóstico - distribuído, preenchido pelos 

participantes e recolhido pelo pessoal do projeto no 

respectivo parceiro. 

Sessão 3 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 2 horas 

Tipo de sessão Grupo ou individual 

Intervenientes Formadores e candidatos à validação 

Atividades  Criação do portfólio de qualificações - explicação do 

processo de preparação do portfólio e dos documentos a 

incluir no mesmo. 

 Fornecimento de instruções aos participantes de como 

preparar um CV e documentos de apoio (diplomas, 

certificados, testemunhos, contratos de trabalho, cartas 

de referência, etc.) - fornecimento de breves instruções 

ao grupo, seguidas de breves entrevistas individuais com 

os candidatos à validação sobre o conteúdo dos seus 

portfólios. 

Sessão 4 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duration 6 horas 

Tipo de sessão Individual 

Intervenientes Formadores e candidatos a validação 

Atividades  Construção do portfólio em 4 sub-sessões, incluindo a 

revisão do CV já preparado e documentos de apoio - 

cada sub-sessão a ser designada aos candidatos a 

validação na respetiva ocupação. 

 Trabalho individual com os candidatos para os apoiar na 

preparação das entrevistas de avaliação - discussão das 

competências específicas da profissão e conhecimentos 

e aptidões associadas, de acordo com a ficha de 

avaliação e validação disponível no Anexo 4. 

Sessão 5 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 6 horas 

Tipo de sessão Individual 
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Intervenientes Formadores e candidatos a validação 

Atividades  Revisão dos portfólios de qualificações - em sub-sessões 

separadas (1 para cada uma das 4 profissões da NESET) 

os avaliadores devem rever os portfólios dos candidatos, 

incluindo CV e documentos de apoio. 

 Entrevistas de avaliação - serão realizadas 

individualmente a cada candidato sobre as respetivas 

normas profissionais a fim de avaliar os seus 

conhecimentos e competências na respetiva profissão; a 

ficha de avaliação e validação será preenchida por cada 

candidato (de acordo com o modelo fornecido no Anexo 

4). 

Sessão 6 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 4 horas 

Tipo de sessão Remota 

Intervenientes Formadores 

Atividades  Avaliação e validação - os avaliadores devem efetuar 

uma avaliação geral e validação dos conhecimentos e 

competências dos participantes para as respetivas 

profissões, com base nos resultados da sessão anterior. 

 Certificação - devem ser preparados certificados para 

validação das competências dos candidatos na respetiva 

profissão. 

Sessão 7 

Data(s) [data(s) devem ser colocadas aqui] 

Duração 2 horas 

Tipo de sessão Grupo 

Intervenientes mentores, formadores, avaliadores e candidatos à validação 

Atividades  Conclusão dos resultados alcançados pelos candidatos a 

validação durante a sua participação no projeto. 

 Questionário para auto-avaliação final, dos 

conhecimentos e competências dos participantes na 

formação, sobre o processo de validação específico da 

profissão - distribuído, preenchido pelos participantes e 

recolhido pelo pessoal do projeto no respetivo país 

parceiro. 

 Questionário para avaliação de elementos específicos 

associados à formação – distribuído, preenchido pelos 

participantes e recolhido pelo pessoal do projeto no 

respetivo país parceiro. 
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 Atribuição dos certificados NESET aos candidatos 

validados (de acordo com o modelo disponível no Anexo 

5). 
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Anexo 2. Questionário Diagnóstico 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO E EXPLORATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

1. Quais são as suas preferências relativamente à ocupação para a qual deseja ser 

validado no âmbito do projeto NESET? (por favor, marque apenas 1 resposta): 

 rececionista de hotel 

 guia turístico 

 operador de atividades artísticas, desportivas e recreativas 

 empregado de mesa 

 

2. Quais são as suas expectativas em relação ao projeto NESET? (pode selecionar mais 

de 1 resposta): 

 Para adquirir novos conhecimentos e competências 

 Para estabelecer novos contactos 

 Para melhorar as minhas hipóteses de encontrar/ manter/mudar de 

emprego 

 Para obter uma valorização dos meus conhecimentos e competências 

relacionadas com o trabalho 

 Outra (por favor, especifique): ………………………………… 

 

3. Já esteve envolvido em algum processo de reconhecimento e validação das 

competências por si adquiridas em formação/trabalho? 

 Sim 

 Não 

 Não tenho a certeza 

 

4. Acha que o projeto o ajudará a encontrar/ manter/mudar de trabalho? 

 Sim  

 Não 

 Não tenho a certeza 

 

5. What are the main difficulties you have encountered or still face at work? (you can 

select more than 1 answer)/ Quais são as principais dificuldades que teve ou que 

ainda enfrenta no trabalho? (pode selecionar mais de 1 resposta) 

 Falta de reconhecimento das competências por parte dos empregadores 

 Exigências de trabalho exageradamente elevadas e tarefas de trabalho 

pouco claras 

 Incapacidade ocasional em satisfazer as expectativas dos clientes 

 Fraca cooperação com os colegas 

 Outra (por favor, especifique): ………………………………  
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Anexo 3. Modelo de Curriculum Vitae 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL  

 

Nome  [APELIDO, NOME] 

/Morada  [Nome da rua, número da casa, código postal, 

cidade, país] 

Telemóvel   

Fax   

E-mail   

 

Nacionalidade   

 

Data de nascimento  [dd/mm/aaaa] 

 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 

  

• Data (de - a)  [Adicionar um parágrafo para cada posto de 

trabalho relevante, a partir do mais recente.] 

• Nome e morada do 

empregador 

  

• Tipo de empresa ou 

setor 

  

• Função ou cargo 

ocupado 

  

• Principais tarefas e 

responsabilidades 

  

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

• Datas (de-a)  [Adicionar um parágrafo para cada curso /formação 

relevante que tenha concluído, a partir do mais 

recente] 

• Nome e tipo de 

organização de 

  



NESET: Módulo de Formação - Validação de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 
OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

Câmara do Comércio e Indústria de Varna setembro 2020 

 

Page | 34 

educação/formação 

• Principais 

disciplinas/competências 

profissionais abordadas 

  

• Designação da 

qualificação obtida 

  

• Classificação nacional ou 

internacional (se aplicável) 

  

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

Adquiridas durante a vida ou experiência profissional, não necessariamente 

certificadas com um documento oficial ou diploma 

LÍNGUA MATERNA   

 

OUTRAS LÍNGUAS 

 

  [Língua] 

• Domínio da leitura  *Definir o nível: excelente, bom, básico+ 

• Domínio da escrita  *Definir o nível: excelente, bom, básico+ 

     • Domínio da fala  *Definir o nível: excelente, bom, básico+ 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS  

A convivência com 

pessoas em ambiente 

multicultural, em 

situações que exijam 

comunicação e trabalho 

de equipa será essencial 

(por exemplo, na área da 

cultura ou do desporto), 

etc. 

 *Descrever estas competências e indicar onde 

foram adquiridas.]  

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

 Coordenação e gestão de 

pessoas, projetos e 

orçamentos num contexto 

profissional, como 

voluntário (por exemplo, 

 *Descrever estas competências e indicar onde 

foram adquiridas.] 
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cultura ou desporto) em 

casa, etc. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

Trabalho com 

computadores, 

equipamento específico, 

máquinas, etc.. 

 *Descrever estas competências e indicar onde 

foram adquiridas 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

ARTÍSTICAS 

Música, escrita criativa, 

pintura, design, etc. 

 *Descrever estas competências e indicar onde 

foram adquiridas.] 

 

OUTRAS APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS   

Qualificações não 

mencionadas acima. 

 *Descrever estas competências e indicar onde 

foram adquiridas.] 

 

CARTA DE CONDUÇÃO  [Categoria] 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  [Incluir aqui quaisquer outras informações que 

possam ser relevantes, por exemplo, pessoas de 

contacto, referências, etc.+ 

 

ANEXOS   [Enumerar todos os itens em anexo - diplomas de 

educação e/ou formação, certificados, 

testemunhos, contratos de trabalho, referências 

dos empregadores, etc.] 
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Anexo 4. Ficha de Avaliação e Validação 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO 

 

OCUPAÇÃO Operador em atividades artísticas, desportivas e 

recreativas 

 

PERGUNTAS DA 

ENTREVISTA DE 

AVALIAÇÃO 

Como aplica cada competência específica da profissão 

(descrever os passos necessários para implementar as 

tarefas associadas)? 

Que conhecimentos e aptidões associadas utiliza e 

como adquiriu esses conhecimentos e aptidões? 

Quais são os desafios associados à prática de cada 

competência? 

Colabora com outras pessoas enquanto aplica as suas 

competências profissionais específicas e, se sim, 

como? 

Que materiais e equipamentos são necessários para 

realizar as tarefas associadas às competências 

específicas da profissão? 

 

INSTRUÇÕES AO 

CANDIDATO A 

VALIDAÇÃO (a fornecer 

ao participante antes do 

início da entrevista) 

Ao responder às perguntas acima, consulte as 

competências, conhecimentos e aptidões definidas na 

Secção 2.2 do Módulo de Formação NESET 'Validação 

de Competências em Turismo - Ocupação 3/4: 

OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, 

DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

Ao responder às perguntas da entrevista de avaliação, 

tente referir-se a todos os conhecimentos e aptidões 

relevantes, listados na Secção 2.2 do Módulo. 

Antes da entrevista de avaliação, faça uma auto-

avaliação completa dos seus conhecimentos e 

competências, utilizando a lista (e respetivas 

explicações) fornecida na Secção 2.2 do Módulo. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA PROFISSÃO 

RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO* 

SIM NÃO 

1. Schedules use of recreation facilities, such as golf 

courses, tennis courts, bowling alleys, and softball 

diamonds./ Utilização de instalações recreativas, tais 

como campos de golfe, campos de ténis, pistas de 

bowling e campos de softball. 

  

2. Rents, sells, and issues sports equipment and 

supplies, such as bowling shoes, golf balls, swimming 

suits, and beach chairs./ Aluga, vende e fornece 

equipamento e material desportivo, tais como sapatos 

de bowling, bolas de golfe, fatos de banho e cadeiras 

de praia. 

  

3. Sells tickets and collects fees from customers, and 

collects or punches tickets./ Vende bilhetes e cobra 

taxas aos clientes, recolhe e fura bilhetes. 

  

4. Operates, drives, or explains use of mechanical 

riding devices or other automatic equipment in 

amusement parks, carnivals, or recreation areas./ 

Opera, conduz ou explica a utilização de dispositivos 

mecânicos de condução ou outro equipamento 

automático em parques de diversões, feiras ou áreas 

recreativas. 

  

5. Receives, retrieves, replaces, and stores sports 

equipment and supplies, arranges items in designated 

areas, and erects or removes equipment./ Recebe, 

recupera, substitui e armazena equipamento e 

material desportivo, organiza os artigos nas áreas 

designadas e monta ou remove equipamento. 

  

6. Provides information about facilities, entertainment 

options, and rules and regulations./ Fornece 

informação sobre instalações, opções de 

entretenimento, regras e regulamentos. 

  

7. Assists patrons on and off amusement rides, boats, 

or ski lifts, and in mounting and riding animals, and 

fastens or directs patrons to fasten safety devices./ 

Auxilia os clientes a entrar e sair em passeios de barco, 
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em elevadores de esqui, na montagem em animais e 

aperta os cintos de segurança ou orienta os clientes de 

como  fazer. 

8. Directs patrons of establishment to rides, seats, or 

attractions, or escorts patrons on tours of points of 

interest./ Dirige os clientes para passeios, lugares, ou 

atrações, ou acompanha os clientes em passeios a 

locais de interesse. 

  

9. Monitors activities to ensure adherence to rules and 

safety procedures to protect environment and 

maintain order, and ejects unruly patrons./ 

Supervisiona atividades para assegurar o cumprimento 

de regras e procedimentos de segurança para proteger 

o ambiente e manter a ordem, e retira clientes 

indisciplinados. 

  

10. Launches, moors, and demonstrates use of boats, 

such as rowboats, canoes, and motorboats, or caddies 

for golfers./Demonstra o uso de barcos, tais como 

barcos a remos, canoas e barcos a motor ou caddies 

para golfistas. 

  

11. Provides entertainment services, such as guessing 

patron's weight, conducting games, or explaining use 

of arcade game machines, and photographing 

patrons./ Fornece serviços de entretenimento, tais 

como adivinhar o peso do cliente, conduz  jogos ou 

explica o uso de máquinas de jogos e fotografa os 

clientes. 

  

12. Announces and describes amusement park 

attractions to patrons to entice customers to games 

and other entertainment./ Divulga e descreve atrações 

dos parques de diversões para os clientes a fim de os 

atrair para jogos e outros divertimentos. 

  

13. Sells and serves refreshments to customers./ 

Vende e serve refrescos aos clientes. 
  

14. Attends amusement booth in parks, carnivals, or 

stadiums and awards prizes to winning players./ Ocupa 

stands de diversão em parques, feiras, festivais e 

atribui prémios aos jogadores vencedores. 

  

15. Cleans sporting equipment, vehicles, rides, booths, 

facilities, and grounds./ Limpa o equipamento 

desportivo, veículos, percursos, cabines, instalações e 
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recintos. 

16. Inspects, repairs, adjusts, tests, fuels, and oils 

sporting and recreation equipment, game machines, 

and amusement rides./ Inspeciona, repara, ajusta, 

testa, abastece e oleia equipamento desportivo e 

recreativo, máquinas de jogo e carrosséis. 

  

17. Records details of attendance, sales, receipts, 

reservations, and repair activities./ Regista detalhes de 

presença de pessoas, vendas, recibos, reservas e 

serviços de reparação. 

  

18. Attends animals, performing such tasks as 

harnessing, saddling, feeding, watering, and grooming, 

and drives horse-drawn vehicle for entertainment or 

advertising purposes./ Assiste animais, realiza tarefas 

como acalmar, cuidar, preparar os animais, alimentar, 

dar água e conduzir veículos puxados por cavalos para 

fins de entretenimento ou publicidade. 

  

* Marcar a opção aplicável com 'X'. 

 

APPLICABLE 

KNOWLEDGE/ 

CONHECIMENTOS 

APLICÁVEIS 

Customer and Personal Service; Sales and Marketing; Public 

Safety and Security; Mechanical; Mathematics; National 

Language; Communications and Media; Clerical; Engineering 

and Technology; Building and Construction; Physics; 

Psychology; Economics and Accounting; Chemistry; Sociology 

and Anthropology; Transportation; Geography; Administration 

and Management; Telecommunications; History and 

Archaeology; Philosophy and Theology; Food Production; 

Computers and Electronics; Fine Arts; Medicine and Dentistry; 

Production and Processing; Foreign Language/ Serviço ao 

Cliente; Vendas e Marketing; Proteção e Segurança Pública; 

Mecânica; Matemática; Língua Nacional; Comunicações e 

Meios de Comunicação; Trabalho Administrativo; Engenharia e 

Tecnologia; Construção e Construção; Física; Psicologia; 

Economia e Contabilidade; Química; Sociologia e Antropologia; 

Transportes; Geografia; Administração e Gestão; 

Telecomunicações; História e Arqueologia; Filosofia e Teologia; 

Produção Alimentar; Informática e Eletrónica; Belas Artes; 

Medicina e Odontologia; Produção e Processamento; Língua 

Estrangeira 
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APPLICABLE 

SKILLS/ 

APTIDÕES 

APLICÁVEIS 

Speaking; Service Orientation; Operation and Control; 

Management of Material Resources; Social Perceptiveness; Active 

Listening; Mathematics; Operation Monitoring; Equipment 

Maintenance; Repairing; Coordination; Instructing; Equipment 

Selection; Monitoring; Problem Identification; Information 

Organisation; Writing; Testing; Troubleshooting; Product 

Inspection; Technology Design; Time Management; Reading 

Comprehension; Information Gathering; Judgment and Decision 

Making; Operations Analysis; Management of Financial Resources; 

Persuasion; Learning Strategies; Installation; Solution Appraisal; 

Idea Evaluation; Implementation Planning; Identification of Key 

Causes; Systems Perception; Visioning; Critical Thinking; Idea 

Generation/Discurso; Orientação para o Serviço; Operação e 

Controlo; Gestão de Recursos Materiais; Percetividade Social; 

Escuta Ativa; Matemática; Monitorização da Operação; 

Manutenção de Equipamento; Reparação; Coordenação; Instrução; 

Seleção de Equipamento; Monitorização; Identificação de 

Problemas; Organização da Informação; Escrita; Testagem; 

Resolução de Problemas; Inspeção de Produto; Design Tecnológico; 

Gestão do Tempo; Compreensão da Leitura; Recolha de 

Informação; Julgamento e Tomada de Decisão; Análise de 

Operações; Gestão de Recursos Financeiros; Persuasão; Estratégias 

de Aprendizagem; Instalação; Avaliação de Soluções; Avaliação de 

Ideias; Planeamento da Implementação; Identificação de Causas 

Chave; Perceção de Sistemas; Visão; Pensamento Crítico; 

Desenvolvimento de Ideias 

 

R E S U L T A D O S  D E  V A L I D A Ç Ã O  

Nome do candidato 
a validação 

Ocupação 
validada 

Nome do candidato a validação 

Nº Total de 
CEP 

Nº de CEPs 
validadas 

%de CEPs 
validadas 

[Para ser 
preenchido] 

operador em 
atividades artísticas, 
desportivas e 
recreativas 

10 
[Para ser 

preenchido] 

[Para ser 
preenchid

o] 

VALIDAÇÃO BEM SUCEDIDA? 
(SIM: % de CEP validadas ≧ 60%; NÃO: % de CEP validadas < 60%) 

[Para ser 
preenchid

o] 
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Data: ……………………………   Assinatura do assessor:………………………… 

         /Nome, Apelido/  
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Anexo 5. Certificado de Validação 

O modelo do certificado de validação encontra-se nas páginas seguintes. 

 



  
Juntos a trabalhar por uma Europa verde, competitiva e inclusiva 

 

 

 

N - E - S - E - T  

NEETS’ EMPOWERMENT FOR SUSTAINABLE 

EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR 

PROJECT REF. NO. 2017-1-285 

 

FUNDO DE SUBVENÇÕES EEA E DA NORUEGA PARA O EMPREGO JOVEM 
NESET – Empoderamento dos jovens NEETs para o Emprego Sustentável no setor do Turismo, Projeto. No. 2017-1-285 

 

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO  
 

ISTO É PARA CERTIFICAR QUE 

…………………………………….. *nome e apelido do candidato+ 

completou com êxito a validação de competências durante os workshops de formação, organizados no período *dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa] ao 

abrigo do Fundo de Subvenções EEA e da Noruega para o Projeto NESET - Empoderamento dos jovens NEETs para o Emprego Sustentável no 

setor do Tursimo pela [Nome do parceiro do projeto] em [lugar], [país]. 

No âmbito do projeto, foram validadas as competências específicas descritas para a função de OPERADOR EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, 

DESPORTIVAS E RECREATIVAS. 

P/ *nome do Parceiro do Projeto+: ………………………………………………… 
(Nome e função do representante legal) 

P/ Câmara  
do Comércio e Indústria de Varna: ………………………………………………… 

(Mr. Ivan Tabakov – Chairman) 
 

[Local, data (dd/mm/aaaa)]  
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A N E XO  

ao Certificado de Validação, emitido para *nome e apelido do candidato de validação+ em *data (dd/mm/aaaaa)+ 

OCUPAÇÃO |  OPERADOR EM ATIVIDADES ARTISTICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ESPECÍFICAS VALIDADAS 

 

1. Schedules use of recreation facilities, such as golf courses, tennis courts, bowling alleys, and softball diamonds./ Utilização de instalações 
recreativas tais como campos de golfe, campos de ténis, pistas de bowling e campos de softball. 

2. Rents, sells, and issues sports equipment and supplies, such as bowling shoes, golf balls, swimming suits, and beach chairs./ Aluga, vende e 
fornece equipamento e material desportivo, tais como sapatos de bowling, bolas de golfe, fatos de banho e cadeiras de praia. 

3. Sells tickets and collects fees from customers, and collects or punches tickets./ Vende bilhetes e cobra taxas aos clientes, recolhe e fura 
bilhetes. 

4. Operates, drives, or explains use of mechanical riding devices or other automatic equipment in amusement parks, carnivals, or recreation 
areas./ Opera, conduz ou explica a utilização de dispositivos mecânicos de condução ou outro equipamento automático em parques de 
diversões, feiras ou áreas recreativas. 

5. Receives, retrieves, replaces, and stores sports equipment and supplies, arranges items in designated areas, and erects or removes 
equipment./ Recebe, recupera, substitui e armazena equipamento e material desportivo, organiza os artigos nas áreas designadas e monta ou 
remove equipamento. 

6. Provides information about facilities, entertainment options, and rules and regulations./ Fornece informação sobre instalações, opções de 
entretenimento, regras e regulamentos. 

7. Assists patrons on and off amusement rides, boats, or ski lifts, and in mounting and riding animals, and fastens or directs patrons to fasten 
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safety devices./ Auxilia os clientes a entrar ou sair em barcos, elevadores de esqui, na montagem em animais e aperta os cintos de segurança 
ou orienta os clientes de como  fazer. 

8. Directs patrons of establishment to rides, seats, or attractions, or escorts patrons on tours of points of interest./ Dirige os clientes para 
passeios, lugares, atrações ou acompanha os clientes em passeios a locais de interesse. 

9. Monitors activities to ensure adherence to rules and safety procedures to protect environment and maintain order, and ejects unruly 
patrons./ Supervisiona atividades para assegurar o cumprimento de regras e procedimentos de segurança para proteger o ambiente e manter a 
ordem, e retira clientes indisciplinados. 

10. Launches, moors, and demonstrates use of boats, such as rowboats, canoes, and motorboats, or caddies for golfers./Demonstra o uso de 
barcos, tais como barcos a remos, canoas e barcos a motor ou ainda caddies para golfistas. 

11. Provides entertainment services, such as guessing patron's weight, conducting games, or explaining use of arcade game machines, and 
photographing patrons./ Organiza atividades de entretenimento, tais como adivinhar o peso do cliente, conduz  jogos ou explica o uso de 
máquinas de jogos e fotografa os clientes. 

12. Announces and describes amusement park attractions to patrons to entice customers to games and other entertainment./ Divulga e 
descreve atrações dos parques de diversões para os clientes a fim de os atrair para jogos e outros divertimentos. 

13. Sells and serves refreshments to customers./ Vende e serve refrescos aos clientes. 

14. Attends amusement booth in parks, carnivals, or stadiums and awards prizes to winning players./ Ocupa stands de diversão em parques, 
feiras, festivais e atribui prémios aos jogadores vencedores. 

15. Cleans sporting equipment, vehicles, rides, booths, facilities, and grounds./ Limpa o equipamento desportivo, veículos, percursos, cabines, 
instalações e recintos. 

16. Inspects, repairs, adjusts, tests, fuels, and oils sporting and recreation equipment, game machines, and amusement rides./ Inspeciona, 
repara, ajusta, testa, abastece e oleia equipamento desportivo e recreativo, máquinas de jogo e carrosséis. 

17. Records details of attendance, sales, receipts, reservations, and repair activities./ Regista detalhes de presença de pessoas, vendas, recibos, 
reservas e serviços de reparação. 
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18. Attends animals, performing such tasks as harnessing, saddling, feeding, watering, and grooming, and drives horse-drawn vehicle for 
entertainment or advertising purposes./ Assiste animais, realiza tarefas como acalmar, cuidar, preparar os animais, alimentar, dar água e 
conduz veículos puxados por cavalos para fins de entretenimento ou publicidade. 


