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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 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 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 

6. Conhecimento do respetivo país e de cortesia comum 

7. Conhecimentos gerais e ética profissional 
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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. 

 

 

 

Por conseguinte, estas competências devem ser aprendidas adquiridas. Algumas das vantagens 

da aquisição de competências de comunicação são as seguintes: 
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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. 

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; 
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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. 

 

 



 NESET: Módulo – Competências Sociais & de Comunicação 2/4 – EMPATIA e CONFIANÇA 

 

Dialogue Diversity Março 2020 

 

Page | 10 Page | 10 

 
I.3 Videos 

 

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 - A Competência Específica 

De acordo com os resultados do inquérito realizado pela parceria NESET [no que diz respeito às exigências 

em termos de “necessidades versus competências já adquiridas”, apoio disponível e  à demografia dos 

jovens, bem como a sua perceção em relação aos desafios e oportunidades existentes no mercado de 

trabalho, no setor do turismo], as 4 competências específicas seguintes 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 encontradas para a importância das competências de Empatia e Confiança, 

no mesmo setor. 

 

II.1 Empatia e Confiança 2/4 
 

Objetivos de aprendizagem: 

 Definir "Empatia” e “Confiança" no contexto do turismo 

 Dar exemplos em como demonstrar Empatia e Confiança em si próprio, aos outros e no 

ambiente que o rodeia, no contexto do turismo 

 Compreender a importância de mostrar  "Empatia” e “Confiança" no contexto do turismo 

 

A empatia é uma competência muito importante. Para se ter uma boa interação com os 

outros, é preciso ser capaz de os compreender. A empatia é especialmente fundamental quando 

se lida com clientes que colocam questões ou apresentam problemas. É preciso expressar uma 

preocupação genuína com os problemas destes, bem como ajudar a resolvê-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Goleman, o que a maioria das pessoas entende por "empatia" é: " perceber os 

sentimentos e perspetivas dos outros e interessar-se verdadeiramente pelas suas 

preocupações". 

• Sintonize as emoções. Escutem os outros, e também prestem atenção à comunicação 

não verbal, captando sinais subtis de forma quase inconsciente. 
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• Sejam capazes de ajudar outras pessoas, através da compreensão das suas necessidades 

e dos seus sentimentos. 

• Demonstrem sensibilidade e compreendam as perspetivas dos outros. 

Pode nem sempre ser fácil, ou mesmo possível, simpatizar com os outros, mas, através do 

desenvolvimento e da consciencialização de boas práticas que tornem possível desenvolver 

competências pessoais e alguma imaginação, podemos trabalhar no sentido de desenvolver mais 

empatia. 

A investigação sugere que os indivíduos que têm esta competência têm melhores relações com 

os outros e maior bem-estar ao longo da vida. 

 

Compromisso com o serviço ao cliente 

Quer seja agente de viagens, gerente de hotel ou bagageiro, o seu trabalho precisa de estar 

orientado para o cliente. Vai trabalhar com uma grande diversidade de pessoas, que necessitarão 

da sua ajuda, por isso é preciso ouvi-las para dar resposta às suas necessidades. 

Se gosta de ajudar os outros e tem uma personalidade amigável, entusiástica e calorosa, o setor 

do turismo é uma ótima opção. Aprendemos com os outros, a pensar em nós próprios e a 

comportar-nos - estas lições vão influenciar o que acreditamos sobre nós próprios e sobre as 

outras pessoas. 

Confiança - é o termo que utilizamos para descrever o que sentimos sobre a nossa capacidade 

de desempenhar determinados papéis, funções e tarefas. 

A auto-estima é o que sentimos sobre nós próprios, é a forma como olhamos para nós próprios, 

e a forma como pensamos - quer nos sintamos, ou não, dignos ou valorizados. As pessoas com 

baixa auto-estima sofrem, também, frequentemente, de baixa confiança, mas as pessoas com 

uma boa auto-estima também podem ter baixa confiança. É perfeitamente possível que pessoas 

com baixa auto-estima tenham muita confiança em algumas áreas. 

Assertividade – Seja uma pessoa assertiva, defenda aquilo em que acredita e mantenha os seus 

princípios. Pode mudar de ideias se acreditar que o deve fazer e não porque está sob pressão de 

outra pessoa. 

A assertividade, a confiança e a auto-estima estão todas interligadas - as pessoas tornam-se, 

naturalmente, mais assertivas à medida que desenvolvem a sua confiança. 

Outras competências são: 

 Empatia e inteligência emocional; 
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 Trabalho em equipa; 

 Gestão do tempo e do stress; 

 Resolução de problemas; 

 Estratégia e inovação 

 

E o seu objetivo final? Se o seu objetivo é pertencer à elite, pense nas oportunidades que o 

podem ajudar a colocar-se numa boa posição. Se o seu objetivo é ter o seu próprio restaurante, 

procure formas de ganhar experiência na cozinha ou como empregado de mesa. O truque é 

continuar a procurar boas oportunidades que o impulsionem para o seu objetivo a longo prazo, 

ajudando-o a desenvolver uma boa ética de trabalho, a praticar o trabalho em equipa e a 

melhorar as suas capacidades. 

 

Confiança: é a qualidade de estar seguro das suas capacidades ou de confiar nas pessoas, nos 

planos ou no futuro.  

Um dos maiores desafios que as empresas de turismo enfrentam, quando se trata de 

comercializar a sua marca, é a falta de confiança para a sua implementação - por isso, se se sente 

assoberbado, saiba que estão muitas pessoas no mesmo barco! 

 

II.2 Construa relações com pessoas do setor de turismo 

 

Vai aprender rapidamente que a indústria do turismo é construída através de relações - é uma 

questão de quem se conhece, e não daquilo que se conhece. 

 

Por isso, é importante estar visível e disponível, uma vez que, desta forma, poderá obter mais 

informações e um maior conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu posicionamento na 

indústria e sobre a melhor forma de o gerir para atingir todo o seu potencial. Tudo isto irá ajudá-

lo a ter mais confiança quando se tratar de comercializar o seu produto. 

 

Algumas táticas fundamentais para a construção de relações incluem, entre outras: 

 

 Junte-se à associação de turismo local ou regional - estas organizações estão lá para o 

ajudar a melhorar, de forma continua, a sua experiência, e oferecem oportunidades 

fantásticas para se poder conectar com outras pessoas do mesmo setor, associar-se a 

oportunidades de marketing cooperativo e, de uma forma geral, apoiar o seu negócio na 

indústria. 

 

 Participe no maior número possível de oportunidades de networking- o networking, ainda 

que seja um pouco constrangedor para a maioria das pessoas, é a melhor forma de 

aprender mais -  e mais rapidamente - e, por conseguinte, estar à frente da indústria. 
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Estar no topo dá-lhe confiança, não só pelo facto de saber que tem conhecimentos, mas 

também lhe dá mais tempo para pensar nas suas opções e ser proativo, em vez de reativo. 

 

Pense nas suas características positivas e nas suas vitórias, mesmo as mais pequenas!  Celebrar 

as suas vitórias reforça a sua confiança, o que lhe dá mais segurança para pôr em prática os seus 

objetivos, sem medo de falhar. 

Os professores da Universidade de Boston, George Hollenbeck e Tim Hall, definem autoconfiança 

como sendo "o nosso julgamento sobre se podemos ou não fazer alguma coisa". Salientam que 

o nosso julgamento é o resultado do nosso pensamento e se baseia nas nossas convicções. 

 

Entre os vários fatores mencionados no sector do turismo, para ajudar a construir a auto-

confiança, inclui-se a experiência. Podemos dizer que "não há substituto para a experiência". 

 

Por outro lado, sendo responsáveis por fazer com que os hóspedes se sintam bem-vindos, os 

trabalhadores no setor do turismo têm de aprender a fazer conversa fluída, com qualquer 

pessoa, incluindo pessoas famosas, políticos e presidentes de empresas.   

 

Outro aspeto importante é o apoio dos supervisores ou gestores no trabalho individual dos seus 

trabalhadores.  Se o supervisor prestar apoio moral - acreditar que o seu empregado pode 

realizar uma tarefa e que é da sua confiança, dar-lhe-á a oportunidade de ser bem sucedido. 

Muitos trabalhadores turísticos afirmaram que o apoio emocional e a confiança do seu patrão, 

são a base para o sucesso, pois ajudaram a aumentar a sua auto-confiança.   

 

James Burke, antigo CEO da Johnson & Johnson, acredita vivamente que "não se pode construir 

um negócio sem cometer erros". As pessoas aprendem com os erros. Aprender com os erros e 

ultrapassar os fracassos pode ser um elemento importante para aumentar a auto-confiança e 

possibilitar sucessos futuros. 

Muitos profissionais do setor deram conselhos a quem está a iniciar as suas carreiras nesta área. 

Seguem alguns desses conselhos: 

 

 Confie nos outros - o que constitui uma grande parte da auto-confiança, uma vez que 

nesta indústria não se pode simplesmente fazer bons eventos por conta própria. 

 Cada erro é uma oportunidade de aprender. 

 Estabeleça pequenos objetivos e atinja-os, um de cada vez. 

 Ninguém é infalível, todos cometem erros, por isso continue a correr riscos, aprendendo 

com os seus erros. 

 A auto-confiança é algo que não é dado ou ensinado, mas algo que se tem de ganhar 

através da experiência. 
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 Não tenha medo de pedir ajuda quando não saber como fazer algo; é melhor do que não 

o fazer de todo. 

 O importante é ganhar a confiança, fazendo coisas em que se é bom. A partir daí, poderá 

construir lentamente o seu caminho para as tarefas difíceis que receava inicialmente. 

 O sucesso é obtido quando se contribui para o sucesso dos outros. 

 O primeiro passo para construir a autoconfiança de alguém é proporcionar-lhe 

conhecimento e respeito. 

 Lembre-se que são as pequenas falhas e os obstáculos ao longo do caminho que tornam 

o jogo divertido. 

 A confiança é um indicador prévio de uma liderança forte, especialmente num grupo. Seja 

solidário com a liderança situacional. Tenha alguém que compreenda as suas fraquezas 

para poder realçar o que há de melhor um no outro. 

 

II. 3 Vídeos 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=VRXmsVF_QFY&feature=emb_logo 

(The Power of Empathy with subtitles in Portuguese) 

 https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ (The Importance of Empathy) 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-HYZv6HzAs – the skill of confidence - TEDx (with 

subtitles in Portuguese) 

 https://www.youtube.com/watch?v=sjdxUiAJ0UQ – How to speak with confidence 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=VRXmsVF_QFY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=w-HYZv6HzAs
https://www.youtube.com/watch?v=sjdxUiAJ0UQ
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III - SECÇÃO 3 – ATIVIDADES 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 relações com os 

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

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

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

seguintes também desenvolvem ou reforçam a empatia e a confiança. 

III.1 Título:  Partes de Cartas 

Objetivos: desenvolver a empatia, considerar outras perspetivas, desenvolver competências de 

comunicação e de negociação. Primeiro são ensinadas quatro estratégias de resolução de 

problemas, a serem utilizadas quando se depara com um problema social - Parar, Pensar, Agir, e 

Verificar. À medida que jogam o jogo e tiram cartas com identificação das competências sociais 

de que necessitam de aprender, é-lhes pedido que escolham uma estratégia viável, para a 

explicarem ou dramatizá-la. A resolução de problemas sociais é ensinada através de um ensino 

mediado (questões cuidadas para explicar a resolução de problemas). 

Nº de participantes: mínimo 6 

Instruções: 

O formador deve: 

o Explicar a atividade e distribuir as cartas. 

o Cortar cada carta ao meio, na diagonal. Fazer novamente o mesmo corte, de 

maneira a ter quatro peças triangulares para cada carta.  

o Misturar todas as peças e coloque um número de cartões igual ao número de 

participantes de cada equipa. 

o Dividir as pessoas em equipas de três ou quatro. São precisas pelo menos três 

equipas. Se tiver falta de pessoas, equipas de duas pessoas funcionam igualmente 

bem. 

o  Dar a cada equipa um envelope com as cartas de jogo. 

o Cada equipa tem três minutos para classificar as suas peças, determinar quais as 

que precisa para fazer cartões completos e desenvolver uma estratégia de 

negociação. 

o Após três minutos, permitir que as equipas comecem a trocar peças. Os 

participantes podem fazer a troca sozinhos ou com a sua equipa. Dar oito minutos 

para que as equipas façam as trocas/negoceiem. 
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o Quando o tempo acabar, conte as cartas completas de cada equipa. A equipa que 

tiver mais cartas completas ganha a ronda. 

No final, o formador pergunta aos participantes: Que estratégias de negociação 

funcionaram? Quais não funcionaram? O que poderia ter sido feito melhor?  Que outras 

competências, tais como a escuta ativa ou a empatia, precisou de utilizar?  

Seguir-se-á uma discussão/debate e o formador regista as conclusões. 

Duração: 30 m  

 

III.2 Título: Conversa do quadrado 

Nº participantes: depende das condições físicas do espaço, mas o mínimo são 10 pessoas 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de comunicação e confiança do grupo/equipa; 

compreender diferentes capacidades de comunicação e reconhecer a importância de comunicar 

eficazmente. 

Material: Uma venda por participante, uma corda comprida por equipa 

Instruções: 

 Dividir os participantes em grupos de cerca de 5 pessoas.  

 Desimpedir a sala para terem o máximo de espaço possível. 

 Vendar cada participante. 

 Entregar-lhes a corda e dar-lhes, individualmente e de forma subtil, a sua tarefa. 

 Desorientar cada participante, movendo-os, rodando-os, etc.  

 Estar atento ao tempo e informar os participantes quando faltarem 5 minutos para 
terminar a prova (total: 30 m). 

 
Regras: 
Comunique verbalmente o seguinte, a todo o grupo, quando já estiver vendado: 
O objetivo da atividade é fazer um quadrado a partir de uma corda. (Ficar de pé em forma de 
quadrado com a respetiva equipa). 
 
Participante A : Todos os membros da equipa estão de olhos vendados e devem permanecer 
assim durante toda a atividade. 
Participante B : A corda que segura é de aproximadamente ____ metros de comprimento. 
Participante C : A corda que está a segurar está atada de maneira a formar um círculo; não deve 
ser desfeito. 
Participante D : Não deve soltar a corda. 
Participante E : Ser-lhe-á dito quando tiver 5 minutos restantes, num total de 30 minutos. 
 
Deverá permitir que as equipas trabalhem na atividade e informá-las quando lhes restarem 5 
minutos. 
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Depois das equipas terem feito o seu melhor, utilizar estas 5 perguntas de discussão para 
reverem a importância de uma boa comunicação em grupo: 
 

 Sente que, como grupo, comunicaram eficazmente? 
 Durante a atividade, que capacidades de comunicação utilizou eficazmente? 
 Durante a atividade, que competências de comunicação poderia ter utilizado para 

melhorar o seu desempenho? 
 Qual a importância da comunicação no local de trabalho? Porquê? 
 Que pontos-chave aprendeu, nesta atividade, sobre a comunicação, que deseja aplicar no 

local de trabalho? 
 
Duração: 25 minutos. 
 

III. 3 Role-playing1: No Restaurante / Hotel 
A confiança não é algo que se possa aprender como sendo  um conjunto de regras; a confiança é 

um estado de espírito. O pensamento positivo, a prática, a formação, o conhecimento e a 

conversa com outras pessoas são formas úteis para ajudar a melhorar ou aumentar os seus níveis 

de confiança. A confiança provém de sentimentos de bem-estar, aceitação do seu corpo e modo 

de ser (a sua auto-estima) e crença na suas próprias capacidades, aptidões e experiência. A auto-

confiança é um atributo que a maioria das pessoas gostaria de ter. 

A empatia é, na sua forma mais simples, a consciência dos sentimentos e emoções de outras 

pessoas. É um elemento chave da Inteligência Emocional, é a ligação entre o eu e os outros, 

porque é como nós, enquanto indivíduos, entendemos o que os outros estão a experienciar como 

se nós próprios o estivéssemos a sentir. 

 

Objectivo(s): compreender o significado de confiança, auto-confiança e empatia no contexto de 

trabalho. Isto rá permitir, aos participantes, a oportunidade de aprenderem com os erros e 

poderem expressar as suas necessidades durante uma próxima situação desconfortável. 

Cenário: Restaurante e/ou hotel 

Número de participantes - Como devem ser formadas as Equipas?  Em pares. 

" Papéis" e como serão atribuídos: Colocar o grupo em pares e fazê-los desempenhar papéis 

diferentes. Fazer com que o grupo faça um brainstorming de cenários do passado, em que 

gostariam de ter sido mais assertivos, imaginando que estavam a trabalhar num restaurante ou 

hotel (definir o papel de cada participante). Tenha uma lista pronta de cenários possíveis, no caso 

de o brainstorming não for suficiente rico. (supervisor / empregada; cozinheiro / empregado de 

mesa; rececionista / gerente de hotel; bar tender / limpador; etc) 

                                                           
1 See Annex 1 
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Tarefas do formador/facilitador, antes, durante e após a atividade: toma notas para a discussão 

posterior. 

Duração Atividade: 30 minutos 

Como se espera que os participantes apresentem os resultados da Atividade após a sua 
conclusão? Após todas as representações, faça uma discussão em grupo. De seguida, peça a 
outros dois participantes que façam outro role play, alterando o papel e/ou cenário. 
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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 

MODULO 2/4: Empatia e Confiança 

Compreendo o significado de "Empatia" e 

“Confiança” no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

Empatia e Confiança pelos outros no 

contexto do turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

"Empatia" e “Confiança” 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 

MODULO 2/4: Empatia e Confiança 

Compreendo o significado de "Empatia" e 

“Confiança” no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

Empatia e Confiaça pelos outros no 

contexto do turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

"Empatia" e “Confiança” no contexto do 

turismo 
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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 Empatia e Confiança, 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: Communication and Social Skills – How to Handle Respect 

Power Point: Comunicação e Competências Sociais - Como lidar desenvolver com a Empatia 
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