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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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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: 

 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 
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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. 

Para finalizar, os seguintes 10 mandamentos de hospitalidade oferecem uma boa base para 

desenvolver uma conduta profissional e positiva na presença do cliente: 



 NESET: Módulo – Competências Sociais & de Comunicação 4/4 – Mente Aberta 

 

 

Dialogue Diversity março 2020 

 

Page | 9 Page | 9 

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


 NESET: Módulo – Competências Sociais & de Comunicação 4/4 – Mente Aberta 

 

 

Dialogue Diversity março 2020 

 

Page | 11 Page | 11 

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 Mente Aberta, no mesmo setor. 

 

II.1 Mente Aberta 4/4   

 
Objetivos de Aprendizagem: 

 Definir 'Mente Aberta' no contexto do turismo; 

 Dar vários exemplos de como mostrar "Mente Aberta" a si próprio, aos outros e no seu 

ambiente de trabalho, no contexto do turismo; 

 Compreender a importância do conceito de "Mente Aberta" no contexto do turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mente Aberta – é a qualidade de estar disposto a ouvir e aceitar as ideias e opiniões novas ou 

diferentes das suas (Cambridge Dictionary) 

 

Trabalhar na área da hospitalidade e do turismo, uma indústria orientada para o cliente, requer 

excelentes capacidades de serviço ao cliente, capacidades de comunicação e competências 

interpessoais. 

 

Os trabalhadores deste setor devem, também, ser resilientes e adaptáveis para acompanhar as 

tendências, da indústria da hospitalidade e turística, que estão em constante mudança. 
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Outras características fundamentais são a consciência cultural e a mente aberta. Como a 

indústria envolve viagens através de diferentes países e continentes, aqueles que trabalham 

neste setor terão frequentemente de lidar e comunicar com pessoas com modos de vida 

diferentes. 

 

Para se tornar um líder e prosperar na indústria da hospitalidade e turística, os trabalhadores 

devem ter um bom domínio destas competências, bem como bons conhecimentos e  experiência 

relevante. 

 

Ter uma mente aberta significa ter a capacidade de estar disposto a considerar ideias e opiniões 

novas ou diferentes das suas e, por isso, esta competência está intimamente relacionada com o 

Respeito, em termos de Competências Sociais e de Comunicação. 

 

Na utilização quotidiana, o termo mente aberta é frequentemente utilizado como sinónimo de 

não ser preconceituoso ou intolerante. De uma perspetiva psicológica, o termo é utilizado para 

descrever a disponibilidade das pessoas para considerar outras perspetivas ou para vivenciar 

novas experiências 

 

Ter uma Mente Aberta, também, pode envolver fazer perguntas e ser ativo na procura de 

informação que desafie as suas crenças. Abrange, também, a crença de que outras pessoas 

devem ser livres de expressar as suas opiniões e argumentos, mesmo que não esteja, 

necessariamente, de acordo com esses pontos de vista. 

 

O oposto de mente aberta é de mente fechada ou dogmática. As pessoas que têm uma mente 

mais fechada normalmente só estão dispostas a considerar os seus próprios pontos de vista e 

não são recetivas a outras ideias. 

 

Mesmo que se considere uma pessoa com uma mente bastante aberta, há provavelmente certos 

temas sobre os quais tem uma postura diferente. Por exemplo, assuntos sobre os quais é 

apaixonado ou questões sociais. Ter convicções pode ser uma característica importante, mas 

uma crença forte não invalida uma mentalidade aberta. Ter uma Mente Aberta significa ter a 

capacidade de considerar outras perspetivas e demonstrar empatia em relação aos outros, 

mesmo que não concorde com os mesmos.  

 

É claro que a  Mente Aberta tem limites. Não significa que se deva simpatizar com toda e qualquer 

ideologia. Mas fazer um esforço para compreender os fatores que podem ter levado a essas 

ideias pode ser útil para encontrar formas de persuadir as pessoas a mudar de ideias. 
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Ter uma mente aberta significa estar disposto a considerar ou receber ideias novas e diferentes. 

Significa ser flexível e adaptável a novas experiências e ideias. Desenvolver uma mente aberta é 

outro resultado importante do pensamento crítico e do raciocínio. 

 

Agora, mais do que nunca, vivemos num mundo em constante mudança. 

 

Para o podermos acompanhar, temos de estar abertos a novas experiências e a novas formas de 

ver as coisas. Se não nos mantivermos atualizados, vamos perder as novas e preciosas 

tecnologias, como a Internet, os telemóveis, a fotografia digital, os  ipods, etc., que estão a tornar 

as nossas vidas mais fáceis e mais interessantes a cada dia que passa. 

 

As pessoas que têm a mente aberta estão dispostas a mudar de opinião quando são apresentadas 

com novos factos e provas. Aqueles que não o são, e são resistentes à mudança, acharão a vida 

menos gratificante e menos satisfatória, para não dizer monótona. 

 

Se nos limitássemos simplesmente ao que já sabemos e com o que nos sentimos mais 

confortáveis, ficaríamos cada vez mais frustrados. 

 

Ter uma Mente Aberta é uma característica que implica estar recetivo a uma grande variedade 

de ideias, argumentos e informações. Ter uma mente aberta é, geralmente, considerada uma 

qualidade positiva. É uma capacidade necessária para pensar de forma crítica e racional. 

 

Se não se está aberto a outras ideias e perspetivas, é difícil distinguir os fatores que contribuem 

para os problemas ou os que são soluções eficazes. Num mundo cada vez mais centralizado, ser 

capaz de sair da sua zona de conforto e considerar outras perspetivas e ideias é bastante 

importante. 

 

Isto não significa que ter uma mente aberta seja necessariamente fácil. Estar aberto a novas 

ideias e experiências pode, por vezes, levar à confusão e ao desequilíbrio cognitivo, quando 

aprendemos coisas novas que entram em desacordo com as crenças existentes. No entanto, ser 

capaz de mudar e rever crenças ultrapassadas ou incorretas é uma parte importante da 

aprendizagem e do crescimento pessoal. 

A sociedade, no seu conjunto, tornou-se mais liberal e certas circunstâncias, que há alguns anos 

atrás não eram aceitáveis, são-no agora. 

 

Se optarmos por abordar a vida da mesma forma, dia após dia, para além de nos aborrecermos 

e não nos inspirarmos, estamos a diminuir a nossa aptidão intelectual. 
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Se, por outro lado, procurarmos novas formas de fazer e olhar as coisas, expandiremos a nossa 

capacidade intelectual, acharemos a vida mais interessante e aumentaremos as nossas 

experiências. 

 

Ter a mente aberta também nos ajuda na resolução de problemas. Primeiro, ajuda-nos a procurar 

mais do que uma forma de abordar um problema; depois, encontramos formas mais abrangentes 

de o resolver. Quando damos a nós próprios mais opções, as melhores soluções estarão 

disponíveis. 

 

Por fim, ter uma mente aberta ajuda-nos a expandir os nossos horizontes e a ser pessoas mais 

diversificadas e interessantes. 

 

II.2 Vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=J2Qrm9UB7qY  (Princípios para o Sucesso “Tenha uma Mente 

Aberta Radical” | Episódio 7 com legendas em Português) 

https://www.youtube.com/watch?v=l-6F3U0_lDw  (IB Trait: Mente Aberta) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Y3cVblRgg (Tenha uma Mente Aberta) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J2Qrm9UB7qY
https://www.youtube.com/watch?v=l-6F3U0_lDw
https://www.youtube.com/watch?v=e2Y3cVblRgg
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III - SECÇÃO 3 - ACTIVIDADES DE GRUPO E ROLEPLAYS 

Os recursos desta secção incluem dicas, técnicas, exercícios, jogos e outras actividades, que 
darão a oportunidade de aprender mais sobre a comunicação eficaz, ajudam a orientar as 
interações com os outros e melhoram as competências socias e de comunicação. 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. As atividades seguintes, também, desenvolvem ou reforçam as competências 
de Mente Aberta. 

III.1 Título: Campo de minas 

Nº de participantes: limitado às condições físicas, especialmente para os mais jovens. 

Objetivos: Desenvolver o trabalho em equipa e as capacidades de comunicação; aumentar a 

confiança e a comunicação entre os participantes. 

Procedimento e material: 

1. Divida o grupo em pares; é necessária uma venda para um participante em cada par, um 

lugar espaçoso, e alguns objetos para criar um ‘campo de minas’ ou um percurso de 

obstáculos. Assim que o percurso estiver pronto, venda um participante em cada par e 

leve-os para a sala. 

 

2. O desafio aqui é que o parceiro não vendado guie o parceiro vendado,  durante o percurso 

de obstáculos, usando apenas comunicação verbal. O par só será bem sucedido se o 

parceiro vendado tiver confiança no seu parceiro e o parceiro não vendado for um bom 

comunicador verbal. Sentimentos de frustração são comuns neste jogo, mas pode ser 

uma ótima forma de destacar problemas na comunicação ou, alternativamente, de 

realçar os pontos fortes da comunicação do par. 

 

O objetivo desta actividade é ver se o participante não vendado, através das suas instruções, 

consegue ajudar o membro vendado a atravessar o labirinto sem esbarrar no mobiliário, paredes, 

objetos, etc. Isto significa que, não só o membro que fala deve comunicar as instruções de forma 

clara e detalhada, como também o membro vendado deve usar a sua capacidade de escuta ativa 

para receber as instruções e aplicá-las eficazmente. 

Use estas questões para debater e maximizar esta oportunidade de aprendizagem: 

 Por que razão foi necessária uma comunicação clara e pormenorizada para este 

exercício? 

 Qual foi a importância de ouvir atentamente o participante que deu instruções? Porquê? 
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 Quais foram algumas das dificuldades associadas a ajudar um indivíduo a completar este 

exercício? 

 Utilizando algumas das ideias deste exercício, como pode, enquanto indivíduo, melhorar 

as suas capacidades de comunicação? 

Para continuar com a atividade, faça o seguinte: 

 

Faça um desenho ou um padrão simples num pedaço de papel. Sem deixar os outros 

participantes verem o desenho, diga-lhes o que precisam de fazer para reproduzirem uma cópia, 

o mais próxima possível, do seu. Depois de dar instruções detalhadas, veja com que precisão as 

imagens coincidem. 

 

Duração: 30 minutos 

 

III.2 Título: Construção de uma ponte 

Nº de participantes: Pessoas suficientes para pelo menos duas equipas de três. Se tiver um grupo 

maior, pode criar várias equipas - basta ter um número par, espaço e separadores suficientes 

para dar a cada equipa uma área isolada para trabalhar. 

Objetivos: Desenvolver e reforçar as capacidades de comunicação; melhorar a capacidade de 

resolução de problemas em grupo, o pensamento criativo e a capacidade de liderança. 

Materiais: pode incluir tijolos de brincar, pedaços de madeira, fita adesiva, cola, tubos, lona, 

papel ou palhinhas. Blocos de notas e lápis para desenhar. Toldos ou lençóis para dividir a sala, 

dando a cada equipa uma área privada para construir a sua ponte. 

Procedimento: 

Duas equipas devem trabalhar em conjunto para construir uma ponte utilizando os materiais 

fornecidos. Cada equipa constrói metade da ponte e depois " ligam " as duas peças de maneira a 

fazerem uma ponte completa, composta por dois modelos semelhantes. 

A atividade é um desafio porque a sala está dividida: nenhuma equipa consegue ver como a outra 

constrói a sua ponte. As equipas têm de comunicar, verbalmente, através de um lençol ou 

separador que divide a sala, à medida que trabalham. 

1. Antes de os participantes chegarem, prepare a sala com divisórias para que as equipas 

não possam ver o trabalho umas das outras. 

2. Divida os participantes em duas equipas (ou quatro ou seis). O tamanho da equipa não 

importa; contudo, equipas de quatro ou menos elementos podem ser mais eficazes. 
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3. Dê a cada grupo um saco com os materiais. Cada saco deve conter o mesmo número e 

tipo de materiais. Cada equipa deve também receber um bloco de notas e lápis, e uma 

fita métrica. 

4. Dê a todos 10 minutos para desenharem as suas ideias. Lembre as equipas de 

comunicar com a sua "equipa parceira", que se encontra do outro lado do separador, 

para se certificarem de que apresentam desenhos semelhantes. Lembre que cada 

metade da ponte deve ser capaz de se "unir" no final da fase de construção. 

 

Cada equipa tem até 40 minutos para construir a sua metade da ponte. Enquanto as equipas 

constroem, desloque-se à volta da sala para garantir que cada equipa comunica com a outra 

através do separador. 

 

5. Quando o tempo acabar, retire o separador para ver como cada grupo se aproximou da 

ponte da sua equipa parceira. 

 

Conselhos para o Mediador: 

Quando terminar a atividade, utilize as perguntas abaixo para iniciar um debate: 

 O que foi mais desafiante nesta atividade? 

 Quem foi o responsável pela comunicação das instruções entre as equipas? Se várias pessoas 

tivessem dado instruções através do separador, não teria sido mais fácil nomear apenas uma 

pessoa em cada equipa para fazer este trabalho? 

 Houve algum mal-entendido? Em caso afirmativo, o que aconteceu? 

 Se uma equipa nomeou um líder, até que ponto essa pessoa liderou bem o grupo? Quais eram 

os seus pontos fortes e fracos? 

Duração:  entre 45 minutos a 1 hora 

 

 

III.3 Role-playing1: Comer em Restaurantes de Fast Food pouco recomendáveis 
Objetivos: Desenvolver a Mente Aberta; aceitar as diferenças; 

Cenário: Um restaurante de fast food, que por acaso serve comida verdadeiramente invulgar e 

um pouco nojenta. 

Nº de participantes:  Pares 

Personalidades: Porque o lugar e a comida são tão bizarros, as pessoas podem realmente ser 

bastante normais: 

Um casal de amigos em férias num país exótico. 

                                                           
1 Ver Anexo 1 
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Um nativo que apresenta a um convidado estrangeiro a cozinha local. 

Proprietários de um restaurante de fast-food concorrente, a verificar os preços 

…. 

Papéis / Situações: A situação é reagir a alimentos que não são familiares. Não deverá ser difícil, 

pois muitos jovens podem achar a comida de um país estrangeiro um pouco estranha. As 

situações de roleplay podem ser: 

Ler o menu em conjunto e reagir, ao tentar decidir. 

Pedir ao empregado para descrever pratos com nomes confusos. 

Enviar os pratos de volta para a cozinha. 

Preparação: Preparar uma mesa como num restaurante, ou talvez um balcão de encomendas 

como numa hamburgueria. Os formandos podem criar menus estranhos, baseados em alimentos 

bizarros que tenha mencionado anteriormente, ou podem usar a sua imaginação e criar opções 

de comida totalmente inventadas. Ter um membro do par com a mente aberta e o outro com a 

mente mais fechada. Pedir-lhes que façam os diálogos, um de cada vez, para que todos possam 

observar e tomar notas. 

Linguagem a usar: Para além da linguagem habitual dos restaurantes (encomendar, pagar, 

queixar), poderão usar: 

Linguagem descritiva (descrever alimentos que são bizarros de uma forma atraente). 

Linguagem persuasiva (convencer os clientes a experimentar algo que possa parecer pouco 

apelativo no início) 

Linguagem de expressão surpresa/desgosto (Oh meu Deus, isto é mesmo desagradável! Mas 

que raio é que isto é suposto ser? Não está à espera que eu coma isto, pois não?) 

Em primeiro lugar, o formador/mediador  explica as tarefas; durante o roleplay, tanto o formador 

como os formandos que observam a situação tomam notas; depois de todos os roleplays, as 

notas são apresentadas, discutidas e tiram-se as conclusões. O formador enumera as conclusões. 

Duração da Atividade: 3-5 minutos para cada roleplay 
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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 4/4: Mente Aberta 

Compreendo o significado de "Mente 

Aberta" no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

Mente Aberta outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

Mente Aberta 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 4/4: Mente Aberta 

Compreendo o significado de "Mente 

Aberta" no contexto do turismo 

     

Posso dar exemplos de como mostrar 

Mente Aberta outros no contexto do 

turismo 

     

Compreendo a importância de demonstrar 

Mente Aberta 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 Mente Aberta, 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 
Annex 1 – Tips on ROLE PLAYS 

Annex 2 – Power Point: Communication and Social Skills – How to Handle Open Mindedness 

 

VI - REFERÊNCIAS: 
 Fatmawati, L., Norrihan, S., Muhammad Nubli, A.W., Mansor, S. & Mohd 

 Azam, M.A. (2005). Moulding Soft Skills Module for KUKTEM: A research report. Kuantan: 
Penerbit KUKTEM. 

 Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. 

 Jackson, P. (1999). What are Soft Skills? Retrieved October 27, 2005, from the Enterprise 
Resource Database 

 Enterprise Foundation: Website  
www. enterprisefoundation.org/modeldocuments/1188 


