
 
 
      

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, a operar nos 
mercados nacional e internacional desde 1996.  
 
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! 
 
Acreditamos que qualquer processo de desenvolvimento – seja a reconversão de um edifício, a promoção 
de um empreendimento e/ou destino turístico, ou ainda a criação de uma estratégia que valorize o 
património natural e cultural locais - é uma oportunidade para sensibilizar e comprometer cada pessoa, 
cada comunidade e cada território na construção do seu futuro através da aplicação de princípios de 
desenvolvimento regenerativo.  
 
Adoramos e acreditamos no que fazemos e pretendemos reforçar a nossa equipa com um Consultor/a, 
até cinco anos de experiência, que se identifique com o nosso posicionamento. 
 
Descrição da Função 
 

• Realização de pesquisa de informação do mercado (turístico e imobiliário) e respetiva 
análise; 

• Realização de entrevistas e visitas de terreno; 
• Apoio na elaboração de estudos de mercado; 
• Prospeção de tendências e de movimentações de mercado (nacionais e internacionais); 

• Desenvolvimento de conceitos e de produtos turísticos e imobiliários; 
• Gestão e tratamento de informação estatística; 
• Apoio no desenvolvimento de modelos operacionais de negócios turísticos e imobiliários; 
• Execução de relatórios e apresentações; 
• Participação na elaboração de propostas. 
. 

Perfil Essentia 
 

• Mestrado na área de turismo e/ou imobiliário; 

• Bons conhecimentos informáticos e domínio de ferramentas MS Office (especialmente 
em Excel e PowerPoint), não exclusivamente; 

• Domínio das línguas portuguesa e inglesa (em particular, escrito); 

• 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 e do desenvolvimento regenerativo. 
  

O que podes esperar  
 
Participação em projetos aliciantes e criativos; 
Crescimento profissional numa função de consultoria; 
Crescimento pessoal dentro de uma empresa que valoriza esse crescimento; 
Remuneração adequada à função. 
 

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


