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D
ossier

RecuRsos Humanos

Pelo segundo ano consecutivo, o setor do turismo voltou a ser um dos mais 
afetados pela pandemia da coVID-19. o setor continua a lutar para sobreviver e 
adaptar-se às constantes adversidades. uma delas é, sem dúvida, a dos recursos 
humanos com milhares de trabalhadores a perderem os seus postos de trabalho 
desde o início da pandemia. após quase dois anos de instabilidade, resta saber se 
os profissionais que abandonaram o setor pretendem regressar e quais os perfis 
que estão dispostos a fazê-lo.

Turismo: 
Profissionais procuram-se 

Victor Jorge - vjorge@publituris.pt • Fotos: DR
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retoma do setor do turis-
mo, de forma generaliza-
da, é uma realidade muito 

desejada, mas ainda se vivem pe-
ríodos de forte instabilidade. Este 
cenário levou à grande dificuldade 
em recrutar perfis de operação, ten-
do em conta que grande parte des-
tes profissionais mudaram de área 
ou abandonaram o setor. Isto levou 
a que as empresas tivessem que se 
adaptar e recrutar perfis de outros 
setores.
Para 2022, a Hays perspetiva “um 
grande movimento em várias posi-
ções operacionais, consequência da 
abertura das novas unidades agora 
em construção em Lisboa e Porto”, 
refere Patrícia Machado, Senior Con-
sultant & Team Leader da consulto-
ra. De resto, “a retoma do turismo 
em massa irá requerer que as em-
presas aumentem as equipas para 
voltar a proporcionar as experiências 
na totalidade”. 
O impacto “diretor e profundo da 
pandemia da empregabilidade” 
também é um dos aspetos focados 
por Ana Pignatelli, Business Unit 
Manager, Hospitality da Randstad 
Portugal, admitindo que, neste mo-
mento, “a procura por profissionais é 
consideravelmente superior à oferta 
de mercado, impactando direta-
mente todas as áreas de negócios 
envolvidas”. E se, anteriormente, 
este era um setor que já sofria com 
a escassez de recursos humanos, 
Esmeralda Correia, Head of Hospita-
lity Business da CEGOC, refere que “a 
pandemia expôs de uma forma mais 
acentuada essa realidade já existen-
te”. 
Vítor Antunes, Managing Director 
da Manpower, corrobora esta reali-
dade com dados do “Manpower Em-
ployment Outlook Survey”, salien-

tando que, no período pré-COVID, “a 
média de criação líquida de empre-
go do setor foi de 14% ao trimestre”, 
baixando, drasticamente, no pri-
meiro trimestre de 2020 para uma 
média de -10%. Ou seja, “passou de 
segundo setor mais dinamizador 
para o setor com as perspetivas mais 
baixas”, refletindo, de acordo com 
Vítor Antunes, “a diminuição de ne-
gócio, bem como a alterou o perfil 
do consumidor”. 

Já não é só o salário
Com as estimativas a darem conta 
de uma retoma gradual, a falta de 
mão-de-obra a executiva da CEGOC 

»»

adianta que “, com ou sem qualifi-
cação, “é um facto inquestionável a 
existência da falta de mão de obra”. 
Como tal, há que fazer uma reflexão 
mais profunda sobre “onde ir buscar” 
os profissionais para o setor. Daí Es-
meralda Correia incluir nesta refle-
xão “todos os players do setor que 
podem influenciar esta realidade 
– Governo, Associações, entidades 
dedicadas ao ensino e/ou formação, 
empregadores - e todos os que po-
dem fazer a diferença”. 
Margarida Monteiro, Senior Consul-
tant da Michael Page, por sua vez, 
admite que o problema não está 
relacionado com a qualificação dos 
profissionais, mas antes “com os sa-
lários praticados em algumas fun-
ções” no setor do turismo. Assim, diz 
que esta é uma área “muito exigen-
te” e que deveria “recompensar os 
seus profissionais com salários mais 
confortáveis e estáveis”, salientando 
que “temos ótimos profissionais em 
Portugal e que a prova disso é mui-
tos deles fazem excelentes carreira 
internacionais”. Por isso, frisa que o 
importante é saber “como conseguir 
manter esses profissionais em Por-
tugal”. 
A questão salarial também é aflora-
da por Patrícia Machado ao revelar 
que, segundo o “Guia de Mercado 
Laboral 2022 da Hays”, 51% dos pro-
fissionais da área do turismo recu-
saram ofertas de emprego, “percen-
tagem esta muito motivada pelos 
salários praticados no setor”. Daí ser 
necessário procurar profissionais 
a outros setores de atividade, algo 
que, embora seja, mais desafiante, 
“pode também ser bastante positivo, 
por trazem outro know-how, expe-
riência e uma nova e diferente forma 
de ver o negócio”
Outro estudo que aponta o salário 

“a retoma do 
turismo em massa 
irá requerer que 
as empresas 
aumentem as 
equipas para voltar 
a proporcionar as 
experiências na 
totalidade”
Patrícia machado, 
Hays

...

A

Dinâmicas de 
recrutamento
Perfis mais procurados
• Cozinheiro
• Chefe de receção
• Chefe de sala
• Técnico de RH
• Digital Marketing Manager

Perfis menos procurados
• Diretor de hotel
• Diretor de Sales&Marketing
• Revenue Manager

Perfis mais difíceis de identificar 
• Chefes de cozinha
• Responsável de restaurante

Idiomas mais valorizados
• Inglês
• Francês
• Espanhol
• Alemão
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com o fator número 1 nas decisões de 
carreira é o da Manpower, revelando 
a última versão do “What Workers 
Want”. Contudo, Vítor Antunes re-
fere que a forma como esse salário 
é entregue é agora “valorizada de 
maneira diferente”, admitindo que 

“isso permitirá às organizações se-
rem mais criativas na hora de juntar 
remunerações e benefícios, indo ao 
encontro do que pretendem os co-
laboradores” e, neste aspeto, o setor 
do turismo “não constitui exceção”. 
Mas não é somente a questão sala-

rial que conta. Para Ana Pignatelli, 
face à realidade de muitos profis-
sionais terem mudado de área, “pro-
curando alternativas que acabaram 
por se mostrar muito mais vantajo-
sas na relação salário/vida pessoal”, 
o segredo também está em “pensar 
dar formação na área, apostar em 
pessoas e no seu crescimento den-
tro das organizações, proporcionais 
oportunidades internas, juntamen-
te com a melhoria de salários”. 
Contudo e apesar de muitos dos pla-
yer do setor do turismo terem revista 
a política salarial, Esmeralda Correia 
admite que mesmo com os em-
pregadores a aumentar as ofertas 
salarias, “o sucesso na contratação 
é muito reduzido face às necessida-
des”. Por isso, a Head of Hospitality 
Business da CEGOC aborda fatores 
como a “flexibilização de horários, 
compensações emocionais e pes-
soais, perspetivas realistas e con-
cretas de futuro e de carreira” como 
contrapartidas para os empregado-
res terem, efetivamente, mais suces-
so na contratação. 

4 em 5
A discussão levantada pelo progra-
ma eleitoral do Partido Socialista – 
vencedor com maioria absoluta nas 
últimas eleições legislativas – que 
engloba a possibilidade de se enve-
redar por semanas de trabalho de 
quatro dias, em vez dos atuais cinco, 
já levou o presidente da Confedera-
ção do Turismo de Portugal, Francis-
co Calheiros, a referir que, tratando-
-se de uma atividade que funciona 
“sete dias por semana, 24 horas por 
dia e 365 dias por ano”, torna “com-
pletamente impensável” a aplicação 
desta ideia ao turismo.
Mas numa altura em que se discu-
te, precisamente, a dificuldade de 
recrutamento de profissionais para 
o setor do turismo, Margarida Mon-
teiro acredita que “uma boa gestão 
de horários e equipas”, essa possibi-
lidade poderia ser “praticável”, em-
bora reconheça que “isso implicaria 
um aumento de recursos que não é o 
ideal para algumas empresas”. 
Embora todos os profissionais de 

»»

»»
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impactos identificados das semanas 
de quatro dias estão relacionados 
com “o bem-estar, produtividade e 
desenvolvimento de competências 
dos colaboradores”. Logo, diz, “po-
derá implicar uma proposta de va-
lor do empregador mais apelativa 

para os candidatos”, aumentando a 
“atratividade de um setor que, his-
toricamente, denota dificuldades 
em preencher vagas lançadas para o 
mercado”. 
A executiva das CEGOC reforça a 
ideia com o facto de, “em hotelaria, 
tudo poderá ser feito, desde que 
exista vontade de adaptar a realida-
de à necessidade”. Daí avança que, 
“não só se deve equacionar os quatro 
dias, como repensar a flexibilização 
dos horários destes profissionais 
para part-times, conseguir contra-
tações mais flexíveis (para emprega-
dores e colaboradores), e apresentar 
outras possibilidades de conjugação 
dos diversos fatores que preencham 
a realização destes profissionais”. 
Esta necessidade de “renovação” ou 
“reinvenção” do setor é também des-
tacada por Ana Pignatelli, embora 
reconheça que, no setor da hotela-
ria, por exemplo, “esta é uma rea-
lidade muito distante pela própria 
natureza do modelo de trabalho”. 
No entanto, não deixa de frisar que a 
necessidade de reinventar modelos 
e horários, para tornar o setor (mais) 
apelativos e competitivo é “urgente”, 
sob pena de “termos um mercado de 
profissionais cada vez mais enfra-
quecido”. 

Mais digital, menos humano
A par da sustentabilidade, a digitali-
zação ou transformação tecnológica 
é apontada como uma das “grandes 
heranças” da pandemia, salientando 
Esmeralda Correia que esse impacto 
“não tem de ser minimizado pelos 
empregadores, mas sim aproveita-
do. Estamos numa era tecnológica e 
quem não se adaptar a esta realida-
de estará, mais cedo ou mais tarde, 
fora do circuito”. 
Ao admitir que os novos clientes e 
consumidores “exigem e procuram 
mais e melhores soluções para as 
suas necessidades, de forma mais 
célere e descomplicada”, a Head of 
Hospitality Business da CEGOC re-
conhece que “o serviço tradicional, 
tal como o conhecíamos, salvo raras 
exceções e dirigido a públicos muito 
específicos, precisa de ser rapida-

»»

recrutamento ouvidos pelo Publi-
turis reconheçam que esta solução 
“pode ser praticável”, avança que tal 
decisão obriga a uma “profunda re-
forma e análise”. Com o setor a (ten-
tar) sair de uma crise profunda, Vítor 
Antunes expõe que os principais 

“em hotelaria, 
tudo poderá ser 
feito, desde que 
exista vontade de 
adaptar a realidade 
à necessidade”
esmeralda correia, 
ceGoc
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bém todas as funções de interação 
com o público como, por exemplo, 
empregados de mesa, chefes de sala, 
ajudantes de cozinha, empregados 
de limpeza são das mais apontadas, 
reconhecendo-se, contudo, que es-
tas foram, também, as posições que 
“tiveram de encontrar outro tipo de 
trabalhos, devido à pandemia, aca-
bando por ficar nessas ocupações 
fora da hotelaria, onde acabaram 
por vir a ganhar mais”, admite Patrí-
cia Machado da Hays. 
Mas face à maior digitalização do se-
tor do turismo, também as funções 
mais analíticas de direção mostram 
“grande relevância no dia-a-dia do 
recrutamento”, refere Margarida 
Monteiro, definindo a responsável 
da CEGOC o marketing digital apli-
cado ao setor hoteleiro como outra 
área crítica.  P

»»

mente alterador e adaptado”. 
Contudo, estas alterações não deve-
rão acontecer somente do lado dos 
empregadores, frisando a mesma 
profissional que “o mesmo se aplica 
à nova geração de profissionais que, 
perante novos desafios, valorizam 
tecnologias que sejam mais apela-
tivas e ambientes de trabalho sau-
dáveis ondem possam desenvolver 
todo o seu talento e potencial”. 
Patrícia Machado da Hays expli-
ca que o impacto da digitalização 
“poderá ser minimizado se as em-
presas reforçarem os seus recursos 
humanos com perfis digitais, com 
experiência em CR; e e-commerce”, 
reforçando o Managing Director da 
Manpower que este impacto da di-
gitalização, quando bem conduzido, 
“deve ser no sentido de potenciar 
e desenvolver oportunidades de 
negócio”, cabendo aos agentes do 
mercado “promover e investir no de-
senvolvimento de competências dos 
seus colaboradores”. 

Quem se procura?
Mas quando se aborda a questão da 
dificuldade em recrutar profissio-
nais para o setor do turismo, quais 
são, efetivamente, as posições mais 
procuradas por parte dos emprega-
dores? As respostas dadas pelos pro-
fissionais de recrutamento ouvidos 
pelo Publituris são, praticamente, 
unanimes e apontam para funções 
mais técnicas. 
Assim, cozinheiros, chefs, mas tam-

“Temos ótimos 
profissionais 
em Portugal e a 
prova disso é que 
muitos deles fazem 
excelentes carreira 
internacionais”. Por 
isso, o importante 
é saber “como 
conseguir manter 
esses profissionais 
em Portugal”
margarida 
monteiro, michael 
Page
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