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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 (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 da parceria NESET são os seguintes: Bulgária, Croácia, Chipre, Grécia, Itália, 

Portugal e Roménia, o passo que a Islândia está envolvida na execução do projeto enquanto 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 em empregos relacionados com o turismo.  

Um destes Grupos de Competências é o das "Competências Sociais e de Comunicação", e os outros 

dois Grupos, ou seja, "Competências de Empregabilidade" e "Competências de Empreendedorismo 

Relacionadas com o Turismo" fazem, também, parte do conjunto de tópicos de formação do projeto 

NESET. 

Quatro Módulos de Competências Sociais e de Comunicação foram produzidos pela DIALOGUE 

DIVERSITY, que incluem as seguintes competências: Respeito (1/4), Empatia (2/4), Escuta Ativa (3/4) 

e Mente Aberta (4/4) 

A Diversidade do Diálogo gostaria de reconhecer o contributo dos seus colaboradores para a 

preparação destes Módulos.   

DIALOGUE DIVERSITY 

Março 2020 

 

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

O presente módulo foi preparado exclusivamente para fins de formação. O seu texto não reivindica necessariamente 

originalidade, uma vez que, para além da contribuição dos próprios autores, se baseia também em material de várias 

outras fontes consideradas relevantes, úteis para efeitos de formação e transferíveis. Este facto é devidamente 

reconhecido no texto de diversas formas. No entanto, os autores aceitam a responsabilidade por qualquer falha no 

registo integral de todos esses casos no texto. 
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I – Grupo de Competências  

I.1 - Competências Sociais e de Comunicação 
 

O que são Competências de comunicação? Será que precisamos realmente de trabalhar a 

comunicação, se já somos bastante bons a comunicar? A resposta é SIM, claro! Como afirma 

Stephen R. Covey: O ‘ingrediente’ mais importante que inserimos em qualquer relação não é o 

que dizemos ou o que fazemos, mas o que somos. E se as nossas palavras e as nossas ações 

provêm de técnicas superficiais de relacionamento e não do nosso interior, daquilo que 

realmente somos, os outros irão notar essa duplicidade. Simplesmente não iremos ser capazes 

de criar e manter os alicerces necessários para uma verdadeira interdependência. 

Isto mostra, realmente, como a comunicação é vital e como é importante a forma como 

comunicamos e interagimos com os outros. Isto é particularmente importante no sector do 

turismo. Como foi referido, a comunicação é a base de todas as nossas relações, das nossas 

interações e sentimentos uns em relação aos outros. 

Existem muitas definições de Comunicação. Basicamente, a comunicação significa pouco mais do 

que "partilhar". Mas quando a partilha de um chocolate, de uma casa, ou de outros objetos físicos 

implica que nessa partilha guardará para si uma parte menor desses objetos, partilhar através da 

comunicação não o deixa com "menos" do que tinha antes de partilhar seja os seus pensamentos, 

sentimentos, ideias, valores, perspetivas, pontos de vista ou ideologias. A comunicação não 

envolve apenas o intercâmbio (transmissão, codificação e descodificação) de informação, mas 

tem a possibilidade de gerar novos significados e entendimentos mais percetíveis para todas as 

partes envolvidas. Assim, a comunicação não consiste apenas em dar ou enviar informação, mas 

também em partilhar informação e, ao fazê-lo, acumular, criar e melhorar o conhecimento. No 

entanto, muitas definições de comunicação esquecem este significado de partilha e de criação 

de valor. Por exemplo, a Wikipédia apresenta a comunicação como predominantemente 

unidirecional quando a define como "o ato de transmitir os significados pretendidos de uma 

entidade ou grupo para outro". O dicionário Merrian Webstar define a comunicação como "um 

processo através do qual a informação é trocada entre indivíduos através de um sistema comum 

de símbolos, sinais ou comportamentos". E quando comunicamos, o nosso objetivo é também 

que a nossa mensagem seja bem compreendida pelo(s) nosso(s) ouvinte(s). 

Em relação às competências sociais, é também evidente a sua importância no sector do Turismo. 

O que são as competências sociais? Podemos melhorá-las? E a resposta, mais uma vez, é um 

sonoro SIM. 

De acordo com a Wikipédia, a Competência Social é qualquer competência que facilite a interação 

e a comunicação com outros, onde as regras e relações sociais são criadas, comunicadas e 

alteradas através de formas verbais e não verbais. O processo de aprendizagem destas 

competências é chamado de socialização. Para a socialização, as competências interpessoais são 

essenciais para nos relacionarmos uns com os outros. As competências interpessoais são a 

capacidade de comunicar, ou interagir bem com as outras pessoas, ou seja, são o comportamento 
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e as táticas que uma pessoa utiliza para interagir com os outros de forma eficaz. As aptidões 

interpessoais positivas incluem a persuasão, a escuta ativa, a delegação e a gestão, entre outras. 

 

 

 

 

 

Por isso, é também importante adquirir boas competências de comunicação e sociais porque:  

 A comunicação eficaz mostra respeito e valor pela outra pessoa. 

 Ajudam-nos a compreendermo-nos melhor uns aos outros; nem toda a comunicação 

tem a ver com compreensão - algumas destinam-se a lutar, despedir, invalidar, minar, 

etc. - mas deveria ser! 

 Fazem-nos sentir mais à vontade uns com os outros e incentivam uma comunicação 

ainda melhor e eficaz. 

As competências sociais e de comunicação podem ser desenvolvidas e melhoradas. 

Especialmente se lidarmos diariamente com pessoas, quer a nível pessoal quer profissional. No 

setor do turismo, isto é ainda mais evidente e importante. 

Algumas dicas podem ajudar a orientar-nos para uma melhor comunicação com as pessoas. De 

acordo com o Better Health Channel, da Austrália, as seguintes dicas (entre outras) podem 

melhorar o seu processo de comunicação e ser bem sucedido na realização dos seus objetivos: 

 Reserve tempo para falar com outras pessoas 

sem interrupção ou distrações como telefones, 

computadores ou televisão 

 Pense no que quer dizer  

 Seja claro sobre o que quer comunicar  

 Tenha uma mensagem clara, para que o 

ouvinte a ouça com precisão e entenda o que 

quer dizer 
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 Ouça o outro. De vez em quando, ponha de 

lado os seus próprios pensamentos e tente 

compreender as intenções, sentimentos, 

necessidades e desejos do outro (a isto se 

chama empatia). 

 Esteja atento ao seu tom de voz 

 Lembre-se de que não tem que ter sempre 

razão. Se a questão que está a ter não é assim 

tão importante, deixe a questão de lado, ou 

concorde em discordar.  

 Não tire conclusões precipitadas. Descubra 

todos os factos em vez de adivinhar os 

motivos.  

 Discuta o que realmente aconteceu. Não 

julgue. 

 

As competências de comunicação podem ser geralmente categorizadas em competências orais, 

escritas e de linguagem corporal (Fatimawati et al, 2005; Jackson, 1999; Shamsudin Abd. 

Rahman, 1997). Se os trabalhadores do setor do turismo forem capazes de dominar estas 

competências e deixarem uma boa impressão, então todos os países, e Portugal em particular, 

poderão impulsionar ainda mais a indústria do turismo. 

Os trabalhadores do setor do turismo são uns dos primeiros a deixar impressões nos turistas 

sobre o país visitado. Neste setor, e na interação com os turistas, qualidades como o 

profissionalismo, a integridade, a pontualidade e a cortesia são indicadores que conduzem à 

satisfação. Ter trabalhadores turísticos com boas competências gerais, sociais e de comunicação 

é mais suscetível de construir boas relações turísticas. 

 

Por isso, devemos questionar: 

1. Boas Competências de comunicação contribuem para o desenvolvimento do setor do Turismo?  

2. Quais são as principais caraterísticas das competências de comunicação que são importantes 

para o desenvolvimento do sector do turismo?  

 

Muitas das características importantes das Competências Sociais e de Comunicação são: 

1. Proficiência em línguas como o inglês e outras línguas estrangeiras 

2. Competências orais, de escrita e de linguagem corporal 

3. Postura e estilo pessoal 

4. Apresentação e comunicação visual 

5. Modo de comunicação 
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6. Conhecimento do respetivo país e de cortesia comum 

7. Conhecimentos gerais e ética profissional 

8. Proficiência no protocolo formal e informal 

9. Capacidade de partilha ou de transmissão de informações aos turistas 

10. Ética laboral, como a honestidade, a vontade de ajudar sem condições, etc. 

 

São necessários trabalhadores multilingues para atender a várias nacionalidades estrangeiras 

que visitam cada país. Assim, muitos turistas sem guias turísticos bem formados e experientes 

podem levar uma imagem negativa do país de acolhimento.  

Outros aspetos que precisam de ser seriamente analisados são o profissionalismo dos 

trabalhadores do setor do turismo, em que as qualidades e disposições humanas não devem ser 

negligenciadas. Algumas destas qualidades, refletidas no estudo realizado pela parceria NESET, 

são: carácter pessoal, personalidade, ou seja, simpatia, paciência e comunicação empática. Outra 

competência importante, embora não refletida no estudo, é a aparência. Estas são virtudes que 

contribuem para convencer os turistas a ficar mais tempo e a gastar mais. Por outro lado, a 

aprendizagem contínua e a aquisição de novos conhecimentos e competências conduz a um 

melhor serviço ao cliente. A ética laboral, como a honestidade, a autoconsciência e a 

competência no serviço aos turistas, são a base da excelência no turismo. Estas competências 

são, desta forma, também importantes no negócio do Turismo. 

 

Assim, as empresas também comunicam através da aparência dos seus empregados (por 

exemplo, o modo como se vestem), mas o mais importante é a forma como os empregados se 

comportam quando interagem com os clientes. A literatura sobre trabalho emocional (e a 

investigação que indica como cada vez mais funcionários precisam de gerir sentimentos e 

expressões para satisfazer os requisitos emocionais dos seus empregos, à medida que 

continuamos a passar de uma indústria transformadora para uma economia baseada em serviços 

ou em experiência) é bastante extensa e, nos últimos anos, muito tem sido escrito sobre questões 

como a gestão de reclamações. 
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Por conseguinte, estas competências devem ser aprendidas adquiridas. Algumas das vantagens 

da aquisição de competências de comunicação são as seguintes: 

a) capaz de comunicar eficazmente as informações aos visitantes 

b) capaz de identificar de perto as atitudes de um indivíduo 

c) capaz de reforçar a relação com os turistas e de os atrair a visitar novamente o país 

d) capaz de resolver problemas complexos e 

e) capaz de construir uma rede de relações com turistas estrangeiros. 

 

Assim, as competências sociais e de comunicação são essenciais para criar uma boa atmosfera 

no local de trabalho e assegurar a compreensão e relações fortes entre o "trabalhador turístico" 

e os turistas que visitam cada país. 

 

Deveríamos ter em mente o ensino de competências sociais com a promoção de competências 

para a resolução de problemas sociais. No entanto, as competências sociais ensinadas devem ser 

individualizadas de acordo com as necessidades dos alunos do grupo. 

As categorias gerais de competências incluem: 

 controlo das emoções 

 saber lidar com o bullying e a pressão dos pares 

 expressar sentimentos 

 comunicação social 

 negociação e resolução de conflitos 

 transmitir empatia 

 saber defender-se 

 comportamento adequado à idade, e 

 planeamento e organização. 

 

 
 

Outra área muito importante é o tratamento de reclamações com enfoque na oportunidade de 

criação de fidelidade. O serviço não se define por não cometer erros, mas muito mais pela forma 

como estes são tratados. 
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Para finalizar, os seguintes 10 mandamentos de hospitalidade oferecem uma boa base para 

desenvolver uma conduta profissional e positiva na presença do cliente: 

1. Sorria e seja positivo; 

2. Cumprimentem todos os que encontrarem: "bom dia/tarde/noite/noite", "sejam bem-

vindos", "de nada", "desculpem-me", etc; 

3. A resposta é sempre "sim", nunca "não"; 

4. A preocupação de um hóspede/turista é a sua preocupação; 

5. Um nível absoluto de limpeza e segurança é da responsabilidade de cada um; 

6. Acompanhe os hóspedes/turistas, não aponte o lugar; 

7. Assista / ajude os seus colegas; 

8. Não comer, beber, fumar ou conversar com os colegas nas áreas reservadas aos hóspedes; 

9. Desfrute do seu trabalho, tratando os seus convidados e colegas com respeito e dignidade; 

10. Aja como embaixador do seu hotel, dentro e fora dele. 

 

I.2 Palavras finais: 
 

A boa comunicação é uma competência que serve as pessoas em todas as áreas da vida. Mesmo os 

melhores comunicadores cometem erros, quanto mais aqueles de nós que ainda estão a aprender a 

melhorar. Imaginem um mundo em que todos conhecessem a emoção por detrás da sua mensagem e 

tentassem comunicar com uma bondade assertiva. Por isso, pense antes de falar! 

Equipar os indivíduos com competências eficazes de comunicação resulta em níveis mais elevados de 

inteligência emocional, pontuações mais elevadas nos testes, diminuição de incidentes de bullying e 

melhorias no bem-estar mental em geral. Há muito a ganhar com a prática destas competências. 

Com a omnipresença dos avanços tecnológicos, os jovens precisam, mais do que nunca, de praticar cara-

a-cara estas competências. 

A construção destas competências em todos os grupos etários constrói uma sociedade de empatia e 

resiliência emocional. Quanto mais as crianças praticarem na escola e em casa, melhor se tornarão estas 

aptidões. Tanto os adultos como as crianças têm infinitas oportunidades de mudar a forma como falam e 

respondem às suas necessidades comuns. 
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I.3 Vídeos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPRUNGGORDo&t=195s 

https://www.youtube.com/watch?v=twSumTncoPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-hdQMa3uA : the magical science of storytelling | David 

JP Phillips | TEDxStockholm  

https://www.youtube.com/watch?v=mPRUNGGORDo&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=twSumTncoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nj-hdQMa3uA
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II – Competência Específica * 
 

De acordo com os resultados do inquérito realizado pela parceria NESET [relativamente às 

necessidades em termos de necessidades versus competências já existentes, apoio disponível e 

demografia dos jovens, bem como a sua percepção, relativamente aos desafios e oportunidades 

existentes no mercado de trabalho na perspetiva do sector do turismo], as seguintes 4 

competências específicas foram apontadas como as mais importantes para um trabalhador do 

setor do Turismo: Respeito, Confiança, Empatia e Mente Aberta e Escuta Ativa. Abaixo, as razões 

que encontrámos para a importância das competências relacionadas com o Respeito, no mesmo 

setor. 

 

Respeito 1/4 

Objetivos : 

 Definir “Respeito” no contexto do turismo 

 Dar vários exemplos de como mostrar "Respeito" a si próprio, aos outros e no ambiente 
de interação no contexto do turismo 

 Compreender a importância do conceito de "Respeito" no contexto do turismo. 
 

Os estudos mostram que os conflitos laborais têm um impacto significativo sobre nós - muitas 

vezes até mais do que problemas pessoais ou familiares. Isto porque as nossas identidades estão 

frequentemente ligadas ao nosso trabalho. Assim, sentirmo-nos desrespeitados pode afetar a 

nossa autoestima e desencadear ansiedade, stress e muitas vezes conduzir ao conflito. 

É fácil dizer que devemos agir de forma correta no local de trabalho. Mas o que é o ‘respeito’ 

quando estamos stressados e temos um prazo limitado ou um problema para resolver? 

Pode pensar que "o respeito é fácil - porque sou uma boa pessoa". Mas as boas pessoas estão 

sempre a fazer más escolhas. Então qual é a diferença entre ser "bom" e mostrar "respeito"? Ser 

respeitador é intencional e requer prática e habilidade. 
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Criar uma linguagem de respeito 

Antes de poder começar a construir a sua capacidade de respeitar, precisa ter uma linguagem 

partilhada e uma avaliação comum dos comportamentos. Sem isso, quando surgem questões de 

respeito, as conversas tornam-se emocionais e podem rapidamente descontrolarem-se.  

Por muito boa que seja uma pessoa, o nosso primeiro impulso ou reação nem sempre é ser 

paciente, alargar a nossa visão e mudar de perspetiva. Aprender a fazer isso é realmente uma 

nova capacidade de trabalho - uma capacidade de "respeito pelo local de trabalho". 

 

 

Construa a sua competência cultural dia a dia 

Construir as nossas competências de respeito como parte de um compromisso de competência 

cultural é um processo que temos de nos esforçar diariamente, como parte das nossas 

interações no local de trabalho. A boa notícia, porém, é que estes comportamentos quando 

repetitivos, se tornam reflexivos com o tempo. 

É muito mais fácil ver a falta de respeito nos outros do que a reconhecer em nós próprios.  Muito 

simplesmente, nem sempre vemos os nossos próprios comportamentos nem os nossos sinais 

não verbais que podem ser reconhecidos pelos outros, como uma falta de respeito. 

Qual a sua posição nas 7 seguintes maneiras de mostrar Respeito?  

 Reconheça o que diz.   Preste atenção e esteja atento ao feedback dos outros. Observe o 

seu tom e use boas competências não-verbais. 

 Elimine palavras e frases negativas do seu vocabulário.  Não use palavras que possam 

ser dolorosas, ofensivas ou mal interpretadas. 

 Fale com as pessoas – não para elas nem sobre elas. Envolva-se numa conversa, não 

num debate ou numa palestra. 

 Pratique o reconhecimento. Mostre gratidão aos que o rodeiam diariamente através 

das suas palavras e ações. 

 Ganhe o respeito dos outros, mostrando comportamentos respeitadores.  Não espere o 

respeito dos outros se se comportar como um idiota. 

 Considere os sentimentos dos outros antes de falar e agir.  O que estás a dizer é 

simpático? É necessário? 

 Tenha tempo para ouvir.  Não interrompa.  Ouça sempre primeiro. 

 

Então, como é que se saiu? Faz isto regularmente?  O que pode melhorar?   Escolha uma destas 

descrições de respeito e faça dela um hábito diário quando comunicar. 

Mostrar respeito é muitas vezes algo em que não se pensa. Mas, é uma capacidade incrivelmente 

importante a desenvolver para tornar a sua comunicação melhor para obter melhores 
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resultados. Alguns destes comportamentos levam tempo a enraizar e a aprender. Mas, vale bem 

a pena! Aprender a mostrar respeito sempre que comunica fará uma enorme diferença nas suas 

relações no trabalho e em casa. 

O respeito é então uma forma de tratar ou pensar de forma positiva sobre alguma coisa ou 

alguém; transmite um sentimento de admiração. E é também o processo de honrar alguém, 

demonstrando cuidado, preocupação ou consideração pelas suas necessidades ou sentimentos. 

Além disso, o respeito no Setor do Turismo significa também mostrar respeito pelas diferentes 

culturas, raças, religiões, etc.  As pessoas empenhadas num turismo responsável e sustentável 

devem comprometer-se a respeitar todas as culturas locais. O respeito deve ser o princípio 

orientador de todas as suas ações. 

Mesmo que não concorde com um costume ou um pedido, honre o seu papel de visitante na 

casa de outra pessoa e siga o seu exemplo, permitindo que os costumes locais orientem todos os 

seus comportamentos. O papel que estes locais desempenham na vida dos seus habitantes é 

muito mais significativo do que a satisfação fugaz que um turista recebe por se envolver num 

determinado contexto.  Em muitas culturas, os indivíduos são considerados dignos de respeito 

até que provem o contrário. 

Cortesias que demonstram respeito podem incluir simples palavras e frases como "Obrigado" no 

Ocidente ou "Namaste" no subcontinente indiano, ou simples sinais físicos como um ligeiro 

aceno, um sorriso, um contacto visual direto ou um simples aperto de mão; contudo, esses atos 

podem ter interpretações muito diferentes, dependendo do contexto cultural. 

Assim, quando viajamos para o estrangeiro, temos que mostrar Respeito pelos destinos que 

visitamos. Há uma tendência crescente nos turistas para visitar destinos remotos, que são muitas 

vezes a casa de pessoas pobres,  para verem paisagens e modos de vida únicos. Deve saber que 

os impactos negativos do turismo ocorrem quando a quantidade de visitantes é superior à 

capacidade do ambiente para lidar com o volume de visitantes. Os "destinos remotos" são muitas 

vezes povoados por culturas indígenas, cujos costumes e tradições podem ser vulneráveis à 

cultura ocidental, habituada a turismo de massas. 

Os visitantes não devem esquecer que estão a entrar num lugar que é a casa de outra pessoa. 

Como visitantes num país, somos responsáveis pela sustentabilidade das respetivas maravilhas 

naturais e culturais para que as gerações futuras possam desfrutar das mesmas aventuras que 

nós tivemos a oportunidade de viver. Felizmente que um número crescente de viajantes 

pretende que as suas viagens sejam menos invasivas e mais benéficas para a comunidade local. 

Isto é conhecido como "viagem responsável". Trata-se de um respeito pela cultura local, pelo 

ambiente e pelas pessoas que visitamos. 

 

O Turismo responsável incentiva os viajantes a pensar no impacto da sua própria viagem e 

resume-se a fazer escolhas para reduzir o impacto ambiental das suas viagens, reforçando ao 
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mesmo tempo os impactos positivos nas pessoas e locais que são visitados.  O Turismo 

responsável pressupõe compreender melhor a cultura das pessoas dos locais visitados. O 

objetivo é facilitar as interações entre viajantes e locais - onde cada um pode aprender com o 

outro. Em poucas palavras, o turismo ou uma viagem responsável é uma viagem sustentável do 

ponto de vista ambiental, social, cultural e económico. 

 

 
 

Há muitas maneiras de viajar de forma sustentável. Abaixo estão apenas algumas formas em que 

se pode envolver nas suas próximas férias ou então enquanto Guia Turístico de maneira a tornar 

a sua viagem ainda  responsável e significativa. 

 

1. Proteja o ambiente 

As multidões de turistas podem muitas vezes significar um desastre ambiental, por isso pode 

ajudar com pequenas coisas: recolher o lixo e nunca fazer lixo, limitar o consumo de energia, 

poupar água, reduzir o número de sacos de plástico, guardanapos e louça descartável que usa 

quando come fast food, compra café / refeições, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proteja a vida selvagem 

Uma visita a um centro de conservação de animais mais do que a um jardim zoológico, ver 

animais no seu ambiente natural e não em cativeiro e viajar apenas com empresas que têm 

uma forte política de proteção da vida selvagem são excelentes pontos de partida. Pense duas 

vezes antes de comprar um produto feito de qualquer espécie em extinção, incluindo peles e 

partes do corpo de animais, carapaça de tartaruga, marfim ou coral – pode ser ilegal. 
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3. Mude o seu modo de viajar 

Parte da diversão de viajar é experimentar todas as grandes formas de se deslocar! Experimente 

alguns transportes interessantes - incluindo a bicicleta “Ricochó”, onde pode viajar como um 

local. Se for capaz, experimente a gastronomia local quando for num passeio a pé, ou explore as 

ruas de bicicleta, faça o seu coração bombear com um passeio de bicicleta, ou salte para a 

natureza com um passeio a pé. Grupos pequenos: Menos é mais: menos impacto no ambiente 

natural, mais oportunidades de desfrutar do ambiente que o rodeia. Menos multidões, mais 

tempo gasto de forma significativa a interagir com os locais. 

 

4. Respeite a cultura local 

Descobrir mais sobre a forma como outras culturas funcionam não só é interessante e 

emocionante como reflete o quanto estamos gratos por sermos recebidos por elas. Antes de 

viajar, é importante aprender um pouco sobre a cultura e tradições do local que se vai visitar. 

Não só o salva de eventual choque cultural, como também poderá aprender algo que o impeça 

de ofender alguém. 

 

Sabia que, no Vietname, cruzar os dedos (que significa desejar sorte na cultura ocidental) é, na 

verdade, o gesto mais ofensivo que se pode fazer em relação a alguém? Certifique-se de que 

sabe o que é aceitável fotografar no seu destino - alguns locais religiosos e procissões são 

proibidos de serem fotografados ou filmados. Por isso, peça sempre autorização antes de tirar 

uma fotografia. 

 

 

5. Aprofunde o conhecimento da cultura local 

Actividades culturalmente conscientes, tais como visitar aldeias, ficar em alojamento local, 

experimentar a cozinha local e aprender o artesanato tradicional, fazem com que os viajantes 

experimentem o verdadeiro estilo de vida dos habitantes locais. Ver estes lados da vida não só é 
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fascinante como essencial para a nossa verdadeira compreensão do país. Tal como as memórias 

duradouras que deles provêm, as experiências são o que o torna inestimável e único. 

 

6. Mantenha viva a tradição 

Compre junto de artesãos tradicionais locais. A compra de bens a empresas locais também apoia 

a continuação de saberes tradicionais e culturalmente importantes que têm sido transmitidas de 

geração em geração. Pode até apoiar a economia aprendendo algumas habilidades: uma aula de 

culinária, de olaria ou de abajures artesanais, em aldeias do Vietname, por exemplo.  Isto reduz 

a energia consumida através da produção e do transporte e apoia a economia local assim como 

mantém o artesanato tradicional vivo. 

7. Utilize serviços locais  

Outra óptima forma de ajudar é apoiar a economia é comer e beber produtos locais, procurando 

restaurantes e hotéis de propriedade local, utilizando o conhecimento dos guias turísticos locais, 

ou comprando abastecimentos a operadores locais... Isto significa que o seu dinheiro está a 

ajudar o país que está a visitar. 

 

8. Apoie as comunidades locais 

Tenha cuidado ao dar dinheiro ou presentes às pessoas na rua, isto inclui mendigos ou crianças. 

Em vez disso, apoie a comunidade através de uma organização local respeitável. Apoiar 

organizações que, por sua vez, apoiam comunidades vulneráveis, como programas educacionais, 

é muitas vezes uma abordagem mais construtiva para ajudar os necessitados. 

Acreditamos que a melhor educação vem das viagens; alarga a mente e enriquece as nossas 

vidas. Cabe-nos a nós proteger estes lugares que nos propusemos explorar. Mesmo as mais 

pequenas alterações ao seu itinerário podem alterar o impacto nas comunidades locais, na vida 

selvagem e no ambiente. Convidamo-lo a explorar o seu mundo com vigor e compaixão, respeito 

e admiração, e a compreender plenamente como é bom ser responsável nas suas viagens e 

aventuras. No entanto, construir uma cultura de sustentabilidade vai levar tempo e enquanto 

viajante ou Guia Turístico, pode tornar-se parte da solução. 

Videos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=uO5T6p4RUHc – Viajar e respeitar 

 https://www.youtube.com/watch?v=JFbbKbdqoJg – Turismo Sustentável 

 https://www.youtube.com/watch?v=mwFeHcDVH38 (Respeito no local de trabalho – 

respeitar as diferenças) 

 https://www.youtube.com/watch?v=muoM-Fst2fA – Respeito no local de trabalho 

 

 

* adaptado de https://www.bestpricetravel.com/travel-guide/article-responsible-travel-

respect-for-the-destinations-we-visit-335.html  

https://www.youtube.com/watch?v=uO5T6p4RUHc
https://www.youtube.com/watch?v=JFbbKbdqoJg
https://www.youtube.com/watch?v=mwFeHcDVH38
https://www.youtube.com/watch?v=muoM-Fst2fA
https://www.bestpricetravel.com/travel-guide/article-responsible-travel-respect-for-the-destinations-we-visit-335.html
https://www.bestpricetravel.com/travel-guide/article-responsible-travel-respect-for-the-destinations-we-visit-335.html
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III - SECÇÃO 3 - ACTIVIDADES DE GRUPO E ROLEPLAYS 

Os recursos desta secção incluem dicas, técnicas, exercícios, jogos e outras atividades que dão a 

oportunidade de aprender mais sobre comunicação eficaz, ajudam a orientar as interações com 

os outros e melhoram as competências sociais e de comunicação. Todas as atividades têm um 

objetivo comum: ajudarão qualquer pessoa a tornar-se um comunicador melhor, mais eficaz e 

mais positivo. As atividades selecionadas têm em consideração o setor do turismo. As atividades 

seguintes também desenvolvem ou reforçam as competências de respeito. 

III.1 Título: Blocos de construção 

 

Nº de participantes: quatro ou mais pessoas  

Objetivos: Desenvolver a capacidade de descrever e de dar instruções, bem como o trabalho em 

equipa. 

Material: 

Peças de Lego ou semelhante 

Uma mesa 

Instruções: 

 A um grupo de pelo menos 4 pessoas, dê dois conjuntos idênticos de blocos de lego ou 

semelhantes. Atribua a um elemento da equipa o papel de diretor, a outra o papel de 

construtor, a uma outra ainda o de mensageiro e os restantes membros,  observadores. 

 Coloque o diretor e o construtor em lados opostos da sala, de costas voltadas um para o 

outro. Peça ao diretor que construa uma estrutura única a partir das peças de lego e que 

dê as instruções sobre a respetiva construção ao mensageiro que as retransmitirá ao 

construtor. O construtor a partir destas instruções tenta criar uma estrutura idêntica à do 

diretor durante 10 minutos. Após cada volta, discuta o exercício com a equipa. 

 A divisão de tarefas em equipas ajuda à conclusão eficiente dos projetos. No entanto, a 

cooperação, a comunicação eficaz e a confiança são pré-requisitos essenciais para o 

efeito. Os blocos de lego ajudam a fomentar estas partes importantes do trabalho em 

equipa. 

 Se tiver um grupo grande, divida-o em equipas separadas diferentes e veja quem executa 

melhor a tarefa. Se tiver um grupo mais pequeno, o diretor pode dar indicações ao 

construtor sem um mensageiro. 

 

III.2 Título: Juntar as peças  
 

Nº de participantes: Quatro ou mais pessoas  

Objetivos: Construir focaliza-se e incentiva o trabalho em equipa 
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Material: Vendas, Fita cola colorida, Sortido de pequenos artigos 

Instruções: 

 Divida os jogadores em equipas de duas pessoas e venda um dos membros. Use a fita 

para criar um círculo no meio da sala e coloque vários itens dentro dela. Com base nas 

instruções dadas pelo parceiro, o membro vendado deve recuperar itens específicos do 

círculo. O parceiro que dá instruções não pode entrar no círculo. 

 O jogo torna-se complicado e desafiante à medida que mais e mais equipas de duas 

pessoas se juntam na luta. Quando se torna praticamente impossível para as equipas 

comunicar e navegar, ou quando todos os objetos tiverem sido recuperados, o jogo 

termina. 

 Treinar a atenção ajuda os membros da equipa a concentrarem-se na pessoa com quem 

estão a comunicar, apesar das potenciais distrações. Tente mudar os papéis dentro de 

cada equipa após cada ronda para que os membros possam aprender mais sobre o seu 

próprio comportamento e o dos outros em situações desafiantes. 

 Este jogo funciona melhor em grandes grupos, uma vez que aumenta o grau de 

dificuldade. Quanto mais caos no final, melhor! 

 
Duração: 30 m / flexível 

 

III. 3 Role-play1: Na Agência de Viagens 

O respeito é algo que tem de ser visto e experimentado para se compreender. Os jovens podem 
aprender muito ao serviço dos outros. Por exemplo, colocar as necessidades dos outros em 
primeiro lugar é uma forma de mostrar respeito. Participar num projeto de limpeza comunitária 
é uma forma de o fazer. Em segundo lugar, ajudar os estudantes mais novos (buddies na leitura) 
é outra forma. Ou, ser voluntário num centro de idosos, por exemplo, para ajudar a limpar mesas 
ou ajudar nas refeições, é ainda uma terceira forma. Todas são formas de trabalhar em grupo 
para servir os outros e mostrar respeito. 

Ligações pessoais: Dê ao grupo a oportunidade de partilhar formas de demonstrar respeito todos 
os dias. O que significa tratar as outras pessoas com respeito? Faça um brainstorming com o 
grupo com uma lista de coisas a fazer e a não fazer para tratar as pessoas com respeito. Peça 
exemplos específicos de cada comportamento que eles identificam. Pendure a lista na parede 
como um lembrete. 

Faça com que o grupo identifique o maior número possível de diferenças entre os seus membros. 
Isto deve incluir as diferenças nacionais, raciais e culturais, bem como os diferentes talentos, 
deficiências, etc. Como é que eles se sentem em relação a toda esta diversidade? 
 

                                                           
1 Veja o Anexo 1 
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Objetivo(s): compreender o significado de respeitar os outros num contexto de trabalho 

Cenário: Agência de Viagens 

Número de Estagiários participantes: Como devem ser formadas as Equipas?  Grupos de dois e 

o mesmo número de indivíduos que o número de pares. 

Atribuição de "Papéis": Dividir os jovens em dois grupos. Diga ao primeiro grupo que eles têm 
de trabalhar em pares e que são guias turísticos de uma agência de viagens que organiza 
excursões em todo o país. Informe-os que o outro grupo de jovens são novos funcionários que 
eles têm que integrar nas atividades para que aprendam mais rapidamente o processo e os 
procedimentos do negócio. Informe-os que em cada par, um deles quer integrar um novo 
funcionário no grupo e o outro não quer incluir essa pessoa porque é diferente de alguma forma 
(raça diferente, um "nerd", de um país estrangeiro, etc.). 
 

Tarefas do formador/facilitador, antes, durante e após a atividade: toma notas para discussão 

posterior e escreve as conclusões. 

Duração da Atividade: 30 minutos 

Como é que os participantes vão apresentar os resultados da atividade após a sua conclusão? 
Após o Role Play, faça uma discussão em grupo. Depois, peça ao outros dois que façam outro 
role play, mudando a diferença no novo ‘colega’ (por exemplo, ele ou ela é seropositivo). Repita 
este processo mudando a diferença em cada vez. 
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IV - FORMULÁRIOS DE AUTO-AVALIAÇÃO & PROCEDIMENTOS 
 

IV.1 QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DAS COMPETÊNCIAS DOS 

PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO 

Para o Grupo de Competências: Competências Sociais e de Comunicação, que as sessões de 

formação em que vai participar pretende desenvolver e para as quais foram identificados 

objetivos de aprendizagem específicos, COMO classifica os seus conhecimentos atuais? 

 Os meus 

conheci

mentos 

são 

praticam

ente 

inexisten

tes 

 

 

Sei 

muito 

pouco 

Considero 

que os 

meus 

conheci-

mentos são 

moderados. 

Considero 

que os 

meus 

conheci-

mentos são 

bastante 

adequados 

Tenho 

muito bons 

conheci-

mentos  

1 2 3 4 5 

MÓDULO 1/4: RESPEITO 

Compreendo o significado de "Respeito" 

no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos em como mostrar 

respeito pelos outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de mostrar 

Respeito no contexto do turismo 
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IV.2 QUESTIONÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPANTES 

APÓS A FORMAÇÃO  

 

Para o Grupo de Competências: Competências Sociais e de Comunicação, que as sessões de 

formação em que participou pretendeu desenvolver e para as quais foram identificados objetivos 

de aprendizagem específicos, COMO classifica agora os seus conhecimentos atuais? 

 

 Os meus 

conheci

mentos 

são 

praticam

ente 

inexis-

tentes 

 

 

Sei 

muito 

pouco 

Considero 

que os 

meus 

conheci-

mentos são 

moderados 

Considero 

que os 

meus 

conheci-

mentos são 

bastante 

adequados 

Tenho 

muito bons 

conheci-

mentos 

1 2 3 4 5 

MÓDULO 1/4: RESPEITO 

Compreendo o significado de "Respeito" 

no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos em como mostrar 

respeito pelos outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de mostrar 

Respeito no contexto do turismo 

     

 

 

  



NESET: Módulo – Competências Sociais & de Comunicação 1/4 – RESPEITO 

 

 

 

Dialogue Diversity Março 2020 

 
 

Page | 22 

IV.3 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICO 
 

Tendo frequentado as sessões de formação destinadas a ajudá-lo a melhorar as suas 

competências de Respeito, como classifica os vários elementos da sua formação? 

 Muito Fraco Fraco Aceitável Bom  Muito 

Bom 

1 2 3 4 5 

Material de Formação 

 Manual de Formação 

distribuídos 

     

 Slides apresentados      

 Outros recursos 

sugeridos 

     

Métodos de formação utilizados 

 Sessões presenciais      

 Actividades de Grupo e 

Discussões 

     

 Plataforma de 

Aprendizagem 

Personalizada 

     

Formadores envolvidos 

 Conhecimento do 

assunto 

     

 Nível de preparação      

 Eficácia na transferência 

de conhecimentos 
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V – ANEXOS 
Anexo 1 – ROLE PLAYS 

Anexo 2 – Power Point: Competências Sociais e de Comunicação - Como desenvolver o Respeito 
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