
23 Agosto 2021 

INQUÉRITO 

37 respostas 
36 estabelecimentos da Terceira  
7 estabelecimentos de São Jorge 
1 estabelecimento da Graciosa 
87% Micro ou Pequenas Empresas 

Setores de Atividade 
46% do comércio 
18% Restauração 
13% Hotelaria 
13% indústria 
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Satisfação com Pessoal: 27% pouco satisfeitos 
67% dos pouco satisfeitos dizem que falta pessoal 
54% que pessoal é pouco rigoroso, tem falta de qualificação ou pouco responsáveis 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Contratação pessoal: 81% quer contratar 
49% no imediato 
19% no próximo trimestre 
14% no próximo ano 
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Cargos 

Rececionista: 2 
Subchefe Cozinha: 3 
Cozinheiros: 3 
Empregados de Mesa: 5 
Empregados de Andares: 2 
Padaria: 1 
Serventes de comércio: 2 
Distribuidor: 2 
Comerciais: 2 
Atendimento ao público: 3 
Administrativos 
Técnico de construção civil 
Engenheiro civil 
Engenheiro eletrotécnico 

Mecânica automóvel: 4 
Técnico Bate chapa 
Segurança alimentar 
Segurança no trabalho 
Receção rent a car 
Conservador-restaurador  
Técnico de laboratório 
Fiel de armazém 
Operadores de Supermercado 
Trabalhador Agrícola 
Condutor de pesados 
Pedreiros 
Carpinteiro 
Farmacêuticos 
Contabilidade 
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Contratação local: 27% não acha exequível  
* 74% pela ausência de candidatos qualificados 
* 69% pela ausência de candidatos com experiência 
* 61% pelo desinteresse em relação às funções 
* 43% pela ausência de candidatos 
* 35% pelo desinteresse em relação aos horários 
* 26% pelo desinteresse em relação às condições 

Contratação externa: 69% acha viável 
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Sugestões 

Maior oferta de formação técnico profissional (nível IV UE) nas áreas de Cozinha/Pastelaria; 
Mesa/Bar; Andares. Estabelecimento de parcerias com entidades do exterior da RAA 
 
Deverá o Governo terminar de imediato com "RSI Rendimento Social de Inserção", incentivar 
quem efetivamente contribui para o desenvolvimento económico social. Políticas de incentivo a 
quem tem vontade de aprender e de trabalhar.  
 
Criação de uma plataforma de Oferta/Procura de Emprego viável para a região dos Açores 
 
Reavaliar, qual é verdadeiro motivo dos candidatos enviados pelo Centro de Emprego não 
conseguirem ficar nas vagas propostas. 
 
Obrigar os desempregados, a cargo do Centro de Emprego a frequentarem mais formações, 
enquanto procuram trabalho e estão inscritos nas listas de desemprego.  
 
Criação de cursos nas Escolas Profissionais nas áreas mais necessitadas, com estágios 
curriculares nas empresas e devidamente supervisionados. 
 
Formação intensiva, de qualidade e suplementar aos alunos que terminam os cursos nas 
Escolas Profissionais. 
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