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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 mais bem sucedido na realização dos seus 

objetivos: 



NESET: Módulo – Competências Sociais & de Comunicação 3/4 – ESCUTA ATIVA 

 

 

Dialogue Diversity março 2020 

 
 

Page | 6 

 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. 
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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 [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 Escuta Ativa, no mesmo setor. 

 

II.1 Escuta ativa 3 / 4 
 

Objetivos de Apredizagem: 

 Definir “Escuta Ativa” no contexto do turismo; 

 Elencar vários exemplos de "Escuta Activa" no contexto do turismo 

 Compreender a importância da "escuta ativa" no contexto do turismo 

 

Escuta ativa  

Escuta ativa: é uma competência que pode ser adquirida e desenvolvida com a prática. No 

entanto, a escuta ativa pode ser difícil de dominar e, por conseguinte, levará tempo e paciência 

a desenvolver-se. Por "escuta ativa" entende-se, como o seu nome indica, escutar atentamente. 

Trata-se de se concentrar plenamente no que está a ser dito e não apenas de "ouvir" 

passivamente a mensagem do orador. 

A escuta ativa envolve a escuta com todos os sentidos.  Para além de dar toda a atenção ao 

orador, é importante que o "ouvinte ativo" demonstre interesse em estar a ouvir o que lhe estão 

a dizer - caso contrário, o orador pode concluir que o que está a ser dito é desinteressante para 

o ouvinte. 

O interesse pode ser transmitido ao orador através de mensagens verbais e não verbais, tais 

como manter o contacto visual, acenar com a cabeça e sorrir, concordar dizendo "Sim" ou 

simplesmente "Mmm hmm" para os encorajar a continuar.  Ao fornecer este "feedback", a 

pessoa que está a falar sentir-se-á mais à vontade e, portanto, comunicará mais facilmente, 

abertamente e com honestidade. 

Antes de adquirir competências de escuta ativa, tem de praticar as competências da 

Comunicação Assertiva, ou seja, um estilo de comunicação em que uma pessoa defende as suas 

próprias necessidades e desejos, tendo em consideração as necessidades e desejos dos outros, 
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sem se comportar de forma passiva ou agressiva. Assim, uma importante competência de 

comunicação, que o ajudará a interagir corretamente com os outros, é ouvir. 

 

Tem de ser capaz de ouvir atentamente o que o seu empregador lhe diz e o que os seus colegas 

dizem, por exemplo, numa reunião. Tem de ouvir as preocupações dos seus clientes e transmitir-

lhes que os compreendeu. As pessoas respondem bem aos outros quando sentem que estão a 

ser ouvidas. 

 

A capacidade de escuta é um dos requisitos mais importantes para se ter um emprego na área 

da gestão hoteleira. Poderá não parecer óbvio no início, mas quando se pensa em tudo o que 

envolve a gestão de restaurantes e hotéis, esta afirmação faz todo o sentido. A hospitalidade é 

definida como a bondade para com estranhos e como um processo de relacionamento. 

 

A melhor definição foca-se nos aspetos da relação e do processo, porque qualquer pessoa que 

trabalhe no negócio da hospitalidade sabe que é preciso ter atenção e consideração 

permanentes, para servir devidamente as pessoas e da forma que elas apreciam. 

 

Ser um bom trabalhador, do setor da hospitalidade, significa ser capaz de identificar as 

necessidades dos clientes. Isto resume-se, muitas vezes, a ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte 

presta atenção quando as pessoas falam e não assimila a informação com noções pré-

concebidas. Um bom ouvinte é capaz de separar a informação importante da restante e utilizar 

essa informação para melhorar o seu serviço. Por outras palavras, uma boa competência de 

escuta pode ser considerada tanto uma ferramenta motivacional como de serviço ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Objetivos da Hospitalidade 

Como trabalhador de um restaurante ou hotel, por exemplo, terá vários objetivos a ter sempre 

em mente. 

 Manter os clientes satisfeitos com o serviço e a hospitalidade. 

 Encontrar soluções criativas para potenciais problemas. 

 Ser recetivo às necessidades dos clientes. 

 

Uma boa capacidade de audição é muito mais do que apenas ouvir o que as pessoas estão a dizer. 

Como empregado de um restaurante, hotel ou até mesmo da área do bem-estar, tem de ser 
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capaz de ler nas entrelinhas e determinar que serviços precisam de ser melhorados ou que 

problemas têm de ser resolvidos. A indústria da hospitalidade é extremamente competitiva e a 

satisfação do cliente é uma prioridade máxima, pois o seu negócio vai depender desta. 

 

É importante que o gestor também aprenda a ouvir o seu pessoal. Um cozinheiro, pasteleiro ou 

chefe de cozinha gourmet, ou um gerente de hotel deve ter uma equipa de pessoas que trabalhe 

bem em conjunto. Os trabalhadores devem ter a mesma visão e o mesmo compromisso que o 

gerente, no que diz respeito ao serviço ao cliente. 

 

O ramo da hospitalidade tem um ritmo rápido e exigente. Quanto mais os colaboradores 

trabalharem em equipa, melhor será o serviço prestado. 

A hospitalidade depende, sobretudo, de conseguir obter a satisfação do cliente, num ambiente 

altamente competitivo e de ritmo acelerado, motivando os colaboradores a prestarem um 

serviço de excelência. 

 

Ouvir de forma ativa é uma competência que, juntamente com o saber fazer apresentações, a 

argumentação, a persuasão e a negociação, bem como com uma boa capacidade de escrita, 

constitui um círculo fechado no processo de comunicação. É uma ferramenta muito poderosa, 

num ambiente de trabalho moderno e multicultural, neste mundo globalizado de negócios e, 

mais do que nunca, marcado pelas diferenças culturais. Afinal, todos os seres humanos começam 

a ouvir primeiro do que a falar... Apesar de, muitas vezes, a capacidade de falar e de escrever 

sejam privilegiadas, a audição tem sido, de alguma forma, negligenciada. 

 

Como diz o velho ditado, o cliente é rei. Escusado será dizer que as competências interpessoais 

são fundamentais para permitir uma comunicação fluída com os clientes e para oferecer um 

serviço com qualidade ao cliente. Significa que deve estar orientado para o cliente, colocando o 

interesse deste em primeiro lugar e corresponder às suas expectativas. Para proporcionar a 

melhor experiência aos hóspedes, deve demonstrar uma capacidade excelente de comunicação 

oral e escrita. 

 

II.3 Competências de escuta 

Ser um empregado na área da hotelaria exige que se seja um bom ouvinte. Ao estar atento ao 

que os seus clientes dizem, terá uma melhor compreensão do que estes querem transmitir. É, 

ainda, mais importante quando falam línguas diferentes, uma vez que também tem de conhecer 

a comunicação não verbal. 

 

É tudo uma questão de comida, alojamento e bebidas. Tem tudo a ver com os turistas, viagens, 

atrações e serviço ao cliente. Basicamente, a hospitalidade e o turismo têm tudo a ver com ajudar 
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as pessoas a divertirem-se quando estão em viagem. Conhecemos pessoas que trabalham no 

setor da hospitalidade sempre que: saímos para tomar uma bebida, vamos comer a um 

restaurante, quando fazemos uma luxuosa viagem à volta do mundo ou quando ficamos em 

hotéis de cinco estrelas e voamos em classe executiva (só para que conste: nunca fazemos isso, 

mas você entendeu!). As nossas vidas sociais não seriam as mesmas, nem o nosso tempo livre, 

sem os trabalhadores que dedicam as suas carreiras a este setor. 

O essencial a aprender, sobre as carreiras no setor da hospitalidade e turismo, é que nunca vai 

ser um emprego típico das nove às cinco! As pessoas que trabalham nesta área aceitam o lema 

"um por todos" e trabalham quando outras pessoas se estão a divertir. Por exemplo, as pessoas 

que trabalham em bares e discotecas tendem a trabalhar principalmente à noite, e as pessoas 

que trabalham no turismo estão especialmente ocupadas quando todos se estão a divertir nas 

suas férias. 

 

O trabalho na área da hospitalidade e turismo consiste em prestar um serviço agradável, eficiente 

e atencioso ao cliente. Consequentemente, excelentes capacidades de comunicação, paciência e 

um carácter amigável são essenciais para que possa prosperar nestas indústrias. É preciso 

realmente querer trabalhar neste setor para fazer um bom trabalho. É muito mais difícil ser 

cordial e útil se não estiver a gostar do que está a fazer. 

 

Portanto, uma carreira no setor da hospitalidade e turismo não se resume a apanhar raios de sol 

e a divertir-se enquanto trabalha, mas também não é aquele trabalho em que se fica das nove às 

cinco num escritório!  

 

II.4 Vídeos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ – Escuta ativa 

 https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU – 6 dicas para desenvolver a escuta 

ativa 

 https://www.youtube.com/watch?v=D6-MIeRr1e8 – como melhorar as suas 

competências de escuta ativa 

 https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg – Seja um bom ouvinte (com legendas 

em Português)  

 https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U – Escuta ativa: Como comunicar de 

forma eficaz 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ
https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU
https://www.youtube.com/watch?v=D6-MIeRr1e8
https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg
https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U
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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 a comunicação eficaz. Ajudam a facilitar as interações com 

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

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

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

atividades também desenvolvem ou reforçam a capacidade de escuta ativa. 

 

III.1 Título: Ouvir e Desenhar 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de escuta ativa e de concentração. Este jogo é fácil de jogar 

mas não é assim tão fácil de "ganhar". 

de participantes: limitado às condições físicas 

Procedimento:  O formador reúne o grupo de participantes e entrega um pedaço de papel e uma 

caneta ou um lápis a cada jogador. Informa-os que lhes dará instruções verbais sobre como 

desenhar um determinado objeto, um passo de cada vez. Pode dar-lhes, por exemplo, as 

seguintes instruções: 

1. 1. Desenhe um quadrado, com 5 cm de cada lado. 

2. Desenhe um círculo no interior do quadrado, de forma a que este fique exatamente no 

meio do quadrado. 

3. Cruze 2 linhas sobre o círculo, de forma a dividi-lo em 4 partes iguais. 

4. À medida que o exercício continua, vai-se tornando progressivamente mais difícil; um 

passo em falso pode significar que a instrução seguinte seja mal interpretada ou mal 

aplicada. Os participantes terão de ouvir atentamente para garantir que o seu desenho 

sai com precisão. Uma vez todas as instruções lidas, compare os desenhos e decida quem 

ganhou. 

5. Para um maior envolvimento, decida antecipadamente o que o produto acabado deve 

representar (por exemplo, uma teia de aranha, uma árvore). 

Seguir-se-á uma discussão/debate sobre as dificuldades/obstáculos encontrados e o 

formador registará as conclusões. 

Duração: 30 minutos 
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III.2 Título: O jogo da memória 

Nº de participantes: limitado às condições físicas  

Objetivos: Desenvolver e praticar a capacidade de escuta ativa e a memória 

Instruções:  

1. Diga aos participantes que lhes vai ler uma lista de palavras para testar a sua memória. 

2. Diga-lhes para ouvirem com atenção, pois não podem anotar nenhuma das palavras. 

Informe que irá verificar quantas palavras conseguiram decorar. 

3. Diga cada uma das seguintes palavras lentamente, fazendo uma breve pausa entre cada 

uma: 

o Sonhar 

o Dormir 

o Noite 

o Colchão 

o Soneca 

o Folha 

o Acenar 

o Noite 

o Cansado 

o Noite 

o Alcachofra 

o Insónia 

o Cobertor 

o Alarme 

o Noite 

o Sesta 

o Ressonar 

o Almofada 

 

4. Quando terminar de ler a lista de palavras, distraia os seus participantes, falando sobre 

outra coisa durante pelo menos um minuto. 

5. Uma vez terminada a sua intervenção, peça a cada participante que escreva o máximo de 

palavras, que se lembre, da lista enumerada. 

 

O formador (e os participantes) vão achar que é bastante difícil recordar uma lista de palavras 

aleatórias, especialmente quando há uma pausa e uma conversa sobre um outro assunto, antes 

de a enumerar! Relacione este jogo com a realidade, enfatizando a importância de prestar 
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atenção às pessoas quando elas estão a falar consigo, especialmente se for uma conversa 

importante. 

 

Faça um resumo, explorando os quatro princípios básicos da memória, da seguinte forma: 

Primazia e retificação - peça aos participantes para levantarem a mão se se lembrarem da 

primeira e última palavra (sonhar e almofada). Explicar que as pessoas se lembram facilmente da 

primeira e da última coisa que ouvem numa sequência. Relacione com a importância de se ter 

um bom início e um resumo final em cada apresentação pública. 

Surpresa - peça a quem se lembrar da palavra (alcachofra) para levantar a mão. Refira que a 

maioria das pessoas tende a lembrar-se de coisas que são diferentes, novas ou inesperadas.  As 

pessoas vão lembrar-se da sua apresentação por muito mais tempo se for inovadora e pouco 

tradicional. 

Repetição – Peça a quem se lembrar da palavra (noite) para levantar a mão.  A maioria dos 

participantes deve ter-se lembrado e escrito esta palavra porque foi repetida três vezes. Explicar 

que as pessoas se lembram melhor das coisas se  forem repetidas e como é importante 

recapitular e rever os principais pontos-chave de uma apresentação mais do que uma vez, para 

garantir que o público se vai lembrar delas. 

Falsa memória - Peça aos participantes para levantarem as mãos se se lembrarem da palavra 

(cama). Revelar que esta palavra não estava na lista, mas ainda assim alguns deles escreveram-

na e levantaram as mãos. Explicar que o nosso cérebro preenche automaticamente espaços no 

que vê, ouve ou lê, e por vezes assume que coisas, que nunca aconteceram, aconteceram. A 

maioria dos participantes teria escrito a palavra (cama) porque ela simplesmente encaixa e 

pertence à lista de forma lógica, mesmo que nunca tenha sido dita.  

 

Duração: 30 minutos 
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III.3 Role-playing1 
 

O Roleplay é um exercício altamente educativo e divertido, para colocar perguntas de resposta 
aberta. Estas perguntas levam a que obtenhamos mais informações, enquanto as perguntas de 
resposta fechada levam a uma resposta de sim ou não. As perguntas abertas são, normalmente, 
muito mais eficazes para maximizar a comunicação. Infelizmente, a maioria das pessoas tende a 
fazer perguntas de resposta fechada e é sempre uma boa ideia realçar as diferenças e encorajar 
as pessoas a fazerem perguntas de resposta aberta, com mais frequência.  

Para além da prática de fazer perguntas de resposta aberta, este exercício ajuda, também, a 
melhorar a  escuta ativa. Os participantes devem concentrar-se e prestar atenção a cada resposta 
dada, uma vez que a devem relacionar com a pergunta seguinte que fazem. Por conseguinte, 
este exercício é uma grande ferramenta para reforçar as capacidades de comunicação. Pode 
utilizar este exercício para um grupo de pessoas, independentemente de se conhecerem ou não. 
É, em ambos os casos, um exercício eficaz. 

Tendo em conta a natureza deste exercício, pode ser também utilizado como um instrumento de 

formação de equipas, uma vez que os participantes precisam de dar, constantemente, 

informações sobre si próprios, que podem ajudar a aproximar as pessoas. 

 

Objetivo:  Fazer perguntas de resposta aberta até que um participante responda a uma questão 

que tem em mente. 

Cenário: Um espaço com uma cadeira para o participante, que vai responder à pergunta, e que 

os outros o possam ver. 

Nº de participantes: Se tiver mais de 10 participantes divida-os em grupos de 5 e faça o exercício 

em sessões paralelas. Caso contrário, faça com que todos os participantes façam o mesmo 

exercício. 

Preparação: Explique a diferença entre perguntas de resposta aberta e perguntas de resposta 

fechada. Explique que, para fazer perguntas de reposta aberta, podem começar a pergunta com 

uma das seguintes opções: 

 Porquê? 

 Onde? 

 Quando? 

 O quê? 

 Quem? 

 Como? 

                                                      
1 Ver Anexo 1 
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Pergunte quem quer ser voluntário neste exercício. Os participantes irão desempenhar um papel, 

por isso queira uma pessoa que se sinta confortável com isto. 

 

Peça ao voluntário para sair da sala enquanto o grupo delibera. 

 

Quando o voluntário já tiver saído, peça ao grupo para decidir uma pergunta para fazer ao 

voluntário. Esta deve ser uma pergunta de resposta aberta, que não conduza a uma resposta de 

sim ou não. Por exemplo, os participantes podem querer saber qual foi: 

 

 O primeiro carro do voluntário; 

 O destino mais longe (do lugar onde está) aonde o voluntário já foi; 

 O passatempo preferido do voluntário. 

 

Explique que, embora a missão dos participantes seja fazer perguntas ao voluntário, não as 

podem fazer à sorte. Têm de esperar pela resposta do voluntário para poderem voltar a fazer 

uma nova pergunta, com base nessa resposta. 

 
Peça ao voluntário que regresse. 

Peça ao voluntário para começar o Roleplay com uma frase sobre algo que lhe aconteceu nesse 

dia. Por exemplo, o voluntário poderá dizer: 

 "Esqueci-me de deitar fora o lixo." 

 "Na minha viagem de comboio até aqui, uma mulher estava a falar tão alto ao telefone 

que todos no comboio podiam ouvir a conversa". 
 

Peça ao resto do grupo que siga a primeira afirmação e faça uma pergunta de resposta aberta, 

que esteja diretamente relacionada com a mesma. A regra é que a próxima pergunta de resposta 

aberta inclua uma palavra dada na resposta anterior. 

Se alguém fizer uma pergunta de resposta fechada, o voluntário poderá, simplesmente, 

responder sim ou não automaticamente. Quer a resposta seja dada ou não, interrompa todos e 

destaque a situação. Peça ao mesmo participate para fazer outra pergunta de resposta aberta.  

Continue até que uma última pergunta de resposta aberta conduza a uma resposta adequada 

para a conclusão da tarefa. 

Explique a missão ao voluntário e felicite todos os participantes por terem cumprido a missão. 

Eis um exemplo para ilustrar a situação. Suponhamos que a missão é descobrir qual foi o primeiro 

carro do voluntário. As palavras significativas da resposta anterior estão em itálico, em cada 

pergunta: 

Voluntário: "Na minha viagem de comboio, uma mulher estava a falar tão alto ao telefone que 

todos no comboio podiam ouvir a conversa." 
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Participante 1: "Para onde ia o comboio"? 

Participante 2: "Quanto tempo demora a chegar à estação London Bridge?” 

Voluntário: "Demora meia hora." 

Participante 3: "Demora sempre meia hora"? [Ops, esta não é uma questão de resposta aberta.] 

Voluntário: "Não." [Resposta  dada automaticamente antes do moderador ter tempo de os 

alertar]. 

Formador: "Algum problema com a última pergunta?" [Espere que os outros participantes 

sublinhem que se tratava de uma questão de resposta fechada. Agora peça ao último 

participante que faça outra pergunta de resposta aberta]. 

Participante 3 [A fazer uma segunda tentativa]: "Como poderás chegar ao local em menos de 

meia hora?” 

Voluntário: "Posso conduzir." [Estamos a assumir aqui um mundo com um tráfego ideal]. 

Participante 4: "Que carro conduzes? 

Voluntário: "Eu conduzo um BMW." 

Participante 5: "Quando compraste o teu BMW? [Poderia ter sido feita uma pergunta melhor 

neste momento. Ver as notas abaixo]. 

Voluntário: " Tenho-o há três anos." 

Participante 6: "Que carro tinhas há mais de 3 anos?”  

Voluntário: "Não tinha.  Só andava de bicicleta". [Bingo! Missão cumprida. O primeiro carro foi 

um BMW]. 

 

Este exemplo está simplificado para ilustrar o objetivo. É esperado que sejam necessárias muitas 

mais tentativas e erros. O objetivo é ensinar a importância das perguntas de resposta aberta e 

fazer com que os participantes escutem de forma ativa, prestem atenção e se mantenham 

concentrados. 

 

Há vários pontos importantes a ter em conta à medida que modera este exercício: 

 

Os participantes têm de fazer uma pergunta de cada vez e na sequência correta. Quando é a vez 

de alguém, os outros devem esperar que essa pessoa faça uma pergunta. Muitos podem estar 

ansiosos por participar, mas só o poderão fazer na sua vez. 

Peça ao voluntário que diga sempre a verdade. 

Peça ao voluntário para ser breve com as respostas. 

 

Se o voluntário suspeitar qual é a missão, deve tentar fazer o seu melhor para dificultar a tarefa 

dos participantes, dando respostas que não estejam estreitamente relacionadas com a missão. 

 

Se olharmos para o exemplo acima, podemos ver que o participante 5 poderia, simplesmente, 

ter perguntado: "Qual foi o teu primeiro carro antes de teres o BMW", mas em vez disso fez uma 

pergunta que os desencaminhou. Isto pode acontecer e é o que torna o exercício mais 

interessante e divertido. Pode também colocar outros participantes em vantagem. Isto, também, 
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faz parte da razão pela qual os participantes podem estar ansiosos para saltar para a frente e 

fazer a pergunta certa fora do tempo. Isso irá ensiná-los a conterem-se. 

 

Se os delegados gostarem deste exercício e puderem tirar mais proveito do mesmo, poderão 

fazer com que passem por outra ronda com um voluntário diferente. Organize, depois, uma 

discussão. 

 
Timing: 

 

Explicação do Exercício: 10 minutos 

Atividade: 20 minutos 

Feedback do grupo: 5 minutos 

 
Discussão: 

O que achou de fazer perguntas de resposta aberta? Foi fácil conseguir que o voluntário 

respondesse à sua questão? Quantas vezes sentiu que queria intervir para mudar a direção das 

perguntas? De que forma é que fazer perguntas de resposta aberta o ajudará no seu trabalho? 
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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 

conhecime

ntos são 

moderados. 

Considero 

que os 

meus 

conhecimen

tos são 

bastante 

adequados 

Tenho 

muito bons 

conhecimen

tos  

1 2 3 4 5 

MODULO 3/4: Escuta Ativa 

Compreendo o significado de "Escuta 

Ativa" no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

escuta ativa pelos outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

"Escuta Ativa” 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 

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 3/4: Escuta Ativa 

Compreendo o significado de "Escuta 

Ativa" no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

escuta ativa pelos outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

"Escuta Ativa" 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 Escuta Ativa, como classifica os vários elementos da sua formação? 

 

 

 

Muito 

pobre 

antes 

Fraco Aceitável Muito 

satisfatório 

Excelente  

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 - Dicas sobre JOGOS  

Anexo 2 - Power Point: Comunicação e Competências Sociais - Como lidar com a escuta activa 
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