
• Quem somos? que caminho que estamos a percorrer [na Formação]

• Dados para reflexão

• O que precisamos de fazer?

Ana Paula Pais, Diretora de Formação

Turismo de Portugal 

“Mais do que fidelizar o turista, temos de fidelizar colaboradores”
Luis Araújo, Presidente do Turismo de Portugal



Estratégia 2022-2025 | Direção de Formação e Rede de Escolas 

● Valorizar as profissões do turismo (captação de talento)
● Capacitar os profissionais e as empresas
● Promover a inovação e o empreendedorismo no setor

Inovação & Desenvolvimento

Forte investimento na captação de talento

Projetos colaborativos 

Promoção articulada e conjunta



12 Escolas de Hotelaria e Turismo

3.000 Jovens em Formação Inicial
5.000 Adultos em Formação Contínua
50.00 Profissionais Formação Online

As nossas Escolas: 

• Formação
• Capacitação
• Empreendedorismo e Desenvolvimento Empresarial
• Inovação | Rede de LAE’s 

Laboratórios Abertos de Experimentação [NEST]  

• Suporte às Empresas
• Projetos nas Comunidades
• Parceiras Regionais | Nacionais | Internacionais



Nº Ações 511
Nº de Participantes 31.508

Nº Ações 226
Nº de Participantes 37.982

Nº Ações 357 
Nº de Participantes 70.078

1.600 Ações

170.000  Participantes 

Direção de Formação & 12 Escolas 
- Turismo de Portugal 

Nº Ações 423
Nº de Participantes 30184

Os nossos Programas de Formação 
[Contínua] 

Dados de Abril 2020-Mar 2022



1. Comissão Nacional de Formação para o Turismo 
[e Regionais]  Profissões e Estudos 

2. Internacionalização [cooperação e captação de 
alunos]

3. Sustentabilidade e coesão territorial 
[Formação + Próxima]

4. Qualidade e diversidade da oferta formativa 
[novas ofertas, novas tipologias]

5. Capacitação digital e reforço da formação a 
distância

6. Reforço das competências transversais e Inovação
[Criação de uma rede de LAE’s
Laboratórios Abertos de Experimentação] 

O nosso Foco : 



Novas ofertas  | Sustentabilidade 

Novas ofertas  | ESG 

Novas ofertas  | Upgrade 

25 ações | 1.250 participantes

186 ações | 9.500 participantes
10 ações | 700 participantes



Dados e tendências 

• Escolaridade
• Emprego













Fonte: 
EY Portugal - Home | Building a better working world
https://www.ey.com/en_pt

https://www.ey.com/en_pt
https://www.ey.com/en_pt
https://www.ey.com/en_pt


Cada geração tem uma diferente abordagem face ao mercado de trabalho. 
O que valorizam as diferentes gerações?

65% das empresas apresenta dificuldades de retenção
A substituição de 1 colaborador custa 1/3 do seu salário anual 

Como saber o que oferecer a cada geração para atrair e reter talento?

Fontes: 
EY Portugal - Home | Building a better working world * https://www.ey.com/en_pt
Instituto Kaizen Portugal * https://pt.kaizen.com/
Sparkbay Potugal * https://sparkbay.com/pt

https://www.ey.com/en_pt
https://www.ey.com/en_pt
https://www.ey.com/en_pt
https://pt.kaizen.com/
https://sparkbay.com/pt
https://sparkbay.com/pt






Todos: 
Bom ambiente de trabalho | Boa relação com as Chefias |Colaboração entre colegas
Desenvolvimento Profissional | Formação e novos Desafios

Para pensar: 
▪ Apesar dos ambientes informais estarem amplamente difundidos … as gerações mais novas não os valorizam tanto como se perceciona 
▪ São as gerações +seniores, quem mais valoriza a inovação tecnológica
▪ Contrariamente ao esperado, são as gerações mais experientes, quem mais valoriza o papel social e ambiental das empresas 

Independentemente das gerações: 
• Pessoas com filhos valorizam a autonomia
• Quem não tem filhos valoriza as oportunidades de crescimento



Empresa |  Employer Branding
Imagem institucional da empresa

Forma como acolhe os novos trabalhadores
Condições físicas do trabalho
Equilíbrio entre a vida Pessoal e Profissional

Desenvolvimento de Carreira | Projetos Integrados de Gestão de Talento 
É critico, os colaborares percecionarem que as empresas apostam neles … na sua formação, 
mas especialmente em desafios que lhes permitam evoluir profissionalmente 
Gestão de performance, desenvolvimento e carreiras 

Remuneração e Benefícios
Equilíbrio vida pessoal/vida familiar ganhou uma relevância muito expressiva [flexibilidade horários e de 
tipologias de trabalho] 
O mais importante é perceber que tipo de benefícios os colaboradores mais valorizam … alinhados com as 
expetativas geracionais, com os ciclos de vida, 
com politicas de remuneração mais flexíveis e ajustadas a cada um 



Ambiente de trabalho |  Emploee Experience
Colocar o colaborador no Centro, criando relações individualizadas com significado 
Comunicar e interagir com as diferentes gerações de forma “personalizada” através de “Personas”
Criar relações positivas entre todos: colegas e chefias
Introduzir a experiencia digital, através de programas de liderança digital e transformativa 

Comunicação | Alinhar com a estratégia e os caminhos da empresa
Criar Planos de comunicação com uma narrativa comum, que dê direção, e inspire todos os 
colaboradores, criando maiores índices de motivação e compromisso 

Encontrar novas ferramentas de comunicação digital, para integrar os vários regimes: presenciais, 
híbridos, teletrabalho

Natureza das Tarefas | Como reter Talento?
As diferentes gerações sentem que a sua função não lhes permite o desenvolvimento pleno das suas 
competências 
Todos, sobretudo os mais jovens, não se sentem suficientemente desafiados
Reskilling Upskilling é uma necessidade permanente. É essencial apostar em projetos de formação 
permanentes - academias de talento, seja internamente, seja em parcerias com outras entidades -
como aceleradores do talento e retenção das pessoas



Caminhos urgentes

• Formação 
• Empresas



Fonte: 

Em 2020 perderam-se cerca de 92.000 postos de trabalho [ - 19,6% que 2019]

Em 2022 e 2023 prevê-se que o sector enfrente um défice médio de 53.000 trabalhadores

Competências  futuras dos profissionais do Turismo

▪ Competências digitais 
▪ Competências de sustentabilidade

▪ Competências comunicacionais e relacionais 
▪ Línguas 

▪ Análise critica e iniciativa 
▪ Criatividade e consciência cultural  
▪ Competências cívicas, éticas e sociais 
▪ Capacidade de auto-aprendizagem
▪ Flexibilidade e adaptabilidade 



O que precisamos de fazer? 

1. Identificar as competências-chave dos profissionais do turismo
Funções transversais (muito procuradas)
Cross-training e upskilling
Criar uma mão-de-obra mais resiliente e flexível 

2. Identificar competencias digitais básicas nas funções do turismo
Literacia digital base
Competencias transversais (análise de dados, comunicação, …)
Competencias específicas (marketing digital, e-commerce, … 



O que precisamos de fazer? 

3. Desenvolver redes colaborativas nos territórios (escolas, entidades publicas e empresas) 
Capacitação e Qualificação (com resultados)  | Captação (e Retenção) de Talento

4. Criar sinergias com as empresas para implementação de novas formas de aprendizagem em contexto de trabalho
Investir na certificação escolar dos profissionais | Formação On the Job 

5. Criar (novos) benefícios laborais (ajustados às expetativas dos jovens)
Mais tempo livre | Benefícios Sociais e Culturais | Apoios à fixação no Território | Mobilidade | Bolsas de colaboradores | 

|Acumulação de funções | Estágios remunerados para Estudantes (part-time) | Desenvolvimento profissional | Seguros de saúde | 
subscrição de serviços (Netflix, Spotify, etc)



Cuidar das Pessoas (dos colaboradores) é a única forma de garantir o 
futuro das empresas 

“Mais do que fidelizar o turista, temos de fidelizar colaboradores”
Luis Araújo, Presidente do Turismo de Portugal


