
 
 
      

A ESSENTIA (www.essentia.pt) é uma empresa de consultoria especializada nas áreas de Reabilitação 
Urbana, Hotelaria e Turismo Sustentável e também Território, Redes de Lazer e Cultura, com uma 
presença consolidada no mercado nacional e com vontade de continuar internacionalmente.  
 
Gostamos de incutir valor acrescentado, paixão e inovação em todos os nossos projetos. A excelência do 
nosso trabalho é o reflexo de uma equipa resiliente, criativa e apaixonada por conquistas! 
 
Adoramos e acreditamos no que fazemos e pretendemos reforçar a nossa equipa com um Consultor/a 
Júnior, até cinco anos de experiência, que se identifique com o nosso posicionamento. 
 
A Essentia oferece-te a oportunidade de ingressar numa empresa que pode contribuir para o 
desenvolvimento da tua carreira: 

• Participação em projetos aliciantes e criativos; 

• Desenvolver uma função de consultoria estratégica orientada pela criação de valor; 

• Crescimento profissional e pessoal dentro de uma empresa que valoriza o teu 
crescimento; 

• Flexibilidade para ajustar a forma de envolvimento que melhor te convém; 

• Remuneração adequada à função. 
 
Nesta função poderás pôr em prática saberes e desenvolver competências para construir a tua carreira: 

• Apoio na elaboração de estudos de mercado, como sejam: 
- Pesquisas de informação do mercado (turístico e imobiliário); 
- Análise estatística e de bases de dados; 
- Entrevistas e visitas de terreno; 
- Prospeção de tendências e dinâmicas de mercado (nacionais e internacionais); 

• Colaboração no desenvolvimento de conceitos e de produtos turísticos e imobiliários; 

• Apoio no desenvolvimento de modelos operacionais de negócios turísticos e imobiliários; 

• Participação na ação comercial da empresa. 
 

Para fazeres parte da nossa equipa, estamos a dar preferência a candidatos com o seguinte perfil: 

• Mestrado na área de turismo e/ou imobiliário e/ou Sistemas de Informação; 

• Conhecimentos de informática ao nível de bases de dados, sistemas e MS Excel 
avançado; 

• Domínio das línguas portuguesa e inglesa; 

• Pensamento estratégico e capacidade analítica; 

• Atitude curiosa, proativa e orientada para soluções; 

• Espírito empreendedor; 

• Capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

• Capacidade de adaptação à mudança; 

• Sensibilidade para os temas da sustentabilidade. 
  

As candidaturas com curriculum vitae e fotografia deverão ser enviadas para mariachagas@essentia.pt 
até ao dia 15 de fevereiro. 


