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FORMAÇÃO CONTÍNUA | ENQUADRAMENTO 

 

O Plano de Formação Contínua e Executiva “Capacitar para o Turismo” que se apresenta, constitui 

um contributo do Turismo de Portugal, I.P., para a formação e requalificação dos profissionais do 

setor do turismo, 

 

Trata-se de um Plano de Formação desenvolvido a partir de um exaustivo diagnóstico de 

necessidades de formação realizado a nível nacional, que se traduz em cursos adaptados às 

necessidades das empresas e dos seus profissionais, com especial enfoque na formação 

comportamental e na formação técnica. 

 

As equipas de formação do Turismo de Portugal, I.P. através da rede de Escolas de Hotelaria e 

Turismo, estão preparadas para operacionalizar toda a oferta de formação que integra o presente 

Plano bem como para apoiar as empresas do sector, nas diferentes fases do processo: 

 Elaborar diagnósticos de necessidades de formação dos seus colaboradores;  

 Desenvolver planos de formação contínua  

 Organizar e executar a formação;  

 Acompanhar, avaliar e certificar a formação.  

com o seguinte Propósito: Criar valor para as EMPRESAS valorizando as PESSOAS 

O Plano de Formação, constitui um instrumento privilegiado de gestão que contribuirá para:  

 (Re)Qualificar os profissionais do setor do turismo, por forma a reforçar e melhorar as 

competências pessoais e profissionais 

 Qualificar os profissionais que interagem com o segmento do turismo, no desenvolvimento 

da sua atividade profissional; 

 Promover a capacidade de inovação, gestão e modernização produtiva das empresas; 

 Melhorar a qualidade dos serviços prestados.  
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 A quem é dirigida:  

O presente Plano de Formação dirige-se a todas as empresas e profissionais que exercem 

funções no setor do Turismo, designadamente nos subsetores da Hotelaria, Restauração e 

Turismo; a todos os que interagem com turistas e público em geral e que desejem adquirir ou 

aprofundar conhecimentos na área do turismo, ou que desejam ingressar numa atividade no 

setor do turismo. 

 

 Como funciona: 

Em colaboração com os diferentes stakeholders do setor, o Turismo de Portugal, através da 

rede de escolas, promove, organiza e realiza os seguintes tipos de cursos:  

 Percursos de Formação de curta, média e longa duração. 

 Cursos de Formação à Medida 

 Workshops  

 Cursos Livres 

 

O presente Plano de Formação reúne a oferta de cursos organizados pelo Turismo de Portugal, 

I.P e realizados numa rede de 12 escolas: Douro-Lamego; Viana do Castelo; Porto; Coimbra; 

Oeste; Estoril; Lisboa; Setúbal; Portalegre; Algarve; Portimão e Vila Real de Stº. António  

Os cursos apresentados estão organizados por áreas de formação. 

Este Plano é dinâmico pelo que está em permanente atualização e não dispensa a consulta ao 

site das escolas, https://escolas.turismodeportugal.pt  onde poderá ser obtida informação 

atualizada, sobre a programação de cursos e/ou workshops 

 

 

 

. 

 

 

https://escolas.turismodeportugal.pt/
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COMUNICAÇÃO E STORYTELLING 
 

 

 Objetivos 

Melhorar as relações interpessoais 

Obter satisfação pessoal mediante relações profissionais mais cooperativas e produtivas 

Influenciar e envolver outras pessoas nas atividades 

Conhecer técnicas de assertividade e escuta, para abrir canais de comunicação 

 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem desenvolverem a sua influência e aumentar a sua eficácia 

 

 

 PROGRAMA 

Os pilares da influência interpessoal 

Clarificar a sua estratégia de influência interpessoal 

Conhecer-se melhor para comunicar melhor 

Comunicar de forma aberta e eficaz 

Ganhar através da cooperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  25 Horas 

Horas 
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ATENDIMENTO /ACOLHIMENTO 
 

 

 Objetivos 

Dotar os participantes de conhecimentos e de competências que permitam melhorar o atendimento. 

Desenvolver competências de relacionamento interpessoal essenciais para um atendimento 

personalizado; 

Apreender um conjunto de regras de etiqueta e protocolo potenciadoras de uma imagem distintiva; 

Conhecer técnicas e ferramentas de gestão de reclamações visando a satisfação e fidelização dos clientes 

e a melhoria contínua da empresa. 

 

 Destinatários 

Profissionais que: 

 contactam com clientes visando o seu atendimento e satisfação, e que têm como missão gerar e 

contribuir para uma imagem de excelência das empresas. 

 interagem direta e indiretamente com clientes insatisfeitos e que necessitam de melhorar as suas 

competências na gestão de reclamações. 

 

 Programa 

Desenvolver a Satisfação e Fidelização do Cliente 

Acolher o cliente desenvolvendo uma relação de 

confiança 

Compreender o cliente para melhor o satisfazer 

 

Saber comunicar com os diferentes interlocutores 

utilizando uma postura assertiva 

Treinar-se na utilização das principais técnicas de 

desenvolvimento da atitude assertiva 

Criar compromissos realistas em caso de desacordo 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  25 Horas 
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL 
 

 

 Objetivos 

Melhorar as relações transversais; 

Aumentar a sua “literacia emocional”, ou seja, a sua capacidade para conhecer, reconhecer e saber lidar 

melhor com as suas emoções; 

Encontrar pistas concretas para promover a sua “autoconsciência emocional” e fortalecer o seu equilíbrio 

pessoal; 

Desenvolver a autorregulação e o controlo das emoções, de modo a que possam facilitar a interação e a 

performance; 

Reconhecer as “emoções- pirata” e manter o autodomínio nas situações de tensão e de conflito. 

Saber escutar os outros e gerar relacionamentos produtivos, capitalizando o potencial produtivo das 

diferenças. 

 

 Destinatários 

Todos os profissionais que queiram otimizar a sua capacidade de lidar melhor com as próprias emoções, e 

as dos outros, de modo a que elas possam facilitar, e não interferir, nas atividades quotidianas. 

 

 Programa 

A Inteligência Emocional: identificar e reconhecer as Emoções 

Desenvolver as Competências Intrapessoais 

Resiliência 

Resistência ao stress 

Desenvolver as Competências Interpessoais: estabelecer interações positivas e construtivas com os outros 

Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva 

Criar compromissos realistas em caso de desacordo 

 

 

 
 

 

Duração:  25 Horas 
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COACHING 
 

 

 

 Objetivos 

Reconhecer a importância da adoção de uma atitude de coach 

Identificar as principais características e contextos de aplicação do coaching na promoção do potencial 

humano;  

Compreender as principais configurações de um processo de coaching 

Conhecer os principais modelos e ferramentas de coaching 

 

 Destinatários 

A promoção de uma atitude coach nas relações interpessoais favorece o reforço da motivação 

pessoal, do espírito de equipa e o foco nos resultados. Importa gerar uma atitude positiva e de 

cooperação, elevando os níveis de abertura à mudança 

 Programa 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

Pluralidade humana em 

tempos de mudanças 

aceleradas 

Mudanças: reações, tipos, dificuldades e formas de 

superação;  

Saber evoluir e saber-fazer relacional; 

Atitude de coach: entre o poder da perceção e o poder das 

palavras. 

3h 

Módulo 2:  

Introdução ao Conceito e 

Filosofia de Coaching 

O que é o coaching?; 

Diferenças entre coaching e outras áreas de promoção do 

potencial humano; 

Contextos de aplicação e benefícios de uma atitude de 

coach. 

6H 

Módulo 3: 

Desenvolvimento estruturado 

do processo de coaching 

Elementos Chave do processo de coaching; 

Trajetórias de chegada e respeito pela individualidade do 

coachee; 

Entre a atitude de coach e o coaching profissional na 

alavancagem de resultados Autodiagnóstico 

3h 

Módulo 4: 

Modelos e ferramentas de 

coaching 

Diferentes modelos e sistemáticas de coaching; 

Ferramentas de coaching e a centralidade da escuta ativa e 

das questões ‘naturais’; 

Prática, princípios e ética 

3h 

 

 

Duração:  15 Horas 
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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAS DE 

TRABALHO 
 

 

 Objetivos 

Perspetivar o desenvolvimento de Equipas com base em processos inovadores e estruturados de 

resolução problemas, tomada de decisões e criatividade; 

Identificar alguns fatores que propiciam o desenvolvimento da capacidade inovadora das equipas; 

Analisar algumas técnicas, individuais e coletivas, para estimular a resolução problemas, tomada de 

Decisões e criatividade. 

 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem desenvolver  

 

 Programa 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

Inovação nas Equipas de 

Trabalho 

Conceito, Importância e Motivação para a Inovação;  

Motores e Modalidades da Inovação; 

Barreiras e Riscos de Inovar e de Não Inovar;  

Desafios e Perspetivas Futuras. 

6h 

Módulo 2:  

Resolução de Problemas e 

Tomada de decisão 

‘Arte e o engenho’ de pensar os problemas na ótica da sua 

solução; 

Métodos de resolução de problemas em equipa: etapas, 

conteúdos e técnicas; 

Aplicação prática; 

Autodiagnóstico.  

9h 

Módulo 3: 

Criatividade 

O conceito de Criatividade, o Pensamento Criativo e a 

Pessoa Criativa 

Técnicas para estimular a Criatividade; 

Aplicação Prática; 

Autodiagnóstico 

9h 

 

 

 

 

 

 

Duração:  24 Horas 
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GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE EQUIPAS ‘MILLENAIS’ 
 

 

 

 Objetivos 

Conhecer as suas principais características, enquanto profissionais, da geração ‘millenial’ 

Identificar as determinantes do ciclo de gestão de recursos humanos; 

Repensar as práticas de gestão e dinamização de equipas ‘millenais’ 

 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem conhecer os Millennials, a nova geração de profissionais, as suas 

características e expectativas enquanto profissionais é a melhor forma de as empresas perceberem qual 

será o futuro do mercado laboral, uma vez que em 2025 esta geração representará já 75% da força de 

trabalho.  

 

 Programa 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 

Gerações e o trabalho 

A geração dos “baby boomers”, “geração x” e geração 

“millennial”; 

Valores de trabalho e expectativas profissionais dos 

millennials; 

Orientação de carreira: entre as carreiras tradicional, 

proteana e sem fronteiras 

3h 

Módulo 2: 

Determinantes para o ciclo 

de gestão de recursos 

humanos 

Atrair; 

Manter; 

Desenvolver. 

3h 

Módulo 3: 

Práticas de gestão e 

dinamização de equipas 

Recomendações à luz de alguns dos estudos mais 

recentes; 

Estratégias eficazes de captação e retenção;  

Plano de ajustamento das organizações e equipas a esta 

nova geração.  

6h 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  12 Horas 
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COMUNICAÇÃO E HARMONIA NO LOCAL DE 

TRABALHO 
 

 

 Objetivos 

Através desta formação iremos explorar os benefícios dos conflitos saudáveis, bem como fontes típicas de 

conflito e as medidas respetivas medidas preventivas. 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem desenvolver ou atualizar as suas competências no domínio dos conflitos no 

local de trabalho 

 

 Programa 

ÁREA Módulo Conteúdos programáticos Duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conflito no 

local de 

trabalho 

Módulo 1:  

Prevenir Conflitos no 

Local de Trabalho 

Conhecer os benefícios do conflito produtivo no 

local de trabalho 

Conhecer fontes organizacionais e interpessoais 

de conflito 

Agir quando perante sinais óbvios de conflito  

Saber quando é apropriado relatar um conflito 

que apresenta comportamentos considerados 

"fora de limites" 

Reagir adequadamente ao conflito no local de 

trabalho 

6h 

Módulo 2:  

Trabalhar e Gerir 

através dos Conflitos 

Elaborar questões apropriadas para perguntar 

quando for confrontado com o que parece ser 

uma situação de conflito 

Identificar ações a serem tomadas para 

acompanhar adequadamente o processo de 

resolução de conflitos 

Identificar os princípios para executar um 

processo de resolução de conflito com sucesso 

Conhecer as técnicas a utilizar para conduzir as 

discussões de conflito difíceis  

Utilizar um processo para resolver o conflito no 

local de trabalho 

6h 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer os estilos de conflito mais frequentes 

no local de trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  30 Horas 
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Módulo 3: 

Adaptar o Conflito ao 

seu Estilo de 

Personalidade 

Adaptar o seu estilo, conforme necessário, em 

resposta a outros estilos de conflito em que se 

encontra 

Saber escolher o estilo de conflito mais 

apropriado para uma situação particular 

Saber seguir as diretrizes para lidar com uma 

pessoa difícil numa situação de conflito 

Utilizar estilos de conflito eficazes 

 

 

 

6h 

 

 Desenvolver 

as suas 

capacidades 

de escutar 

Módulo 4: 

Escutar Mesmo Quando 

é Difícil fazê-lo 

Identificar equívocos comuns sobre a audição 

Conhecer como usar as ferramentas adequadas 

para ser um ouvinte eficaz 

Identificar como eliminar os ruídos que 

interferem com a escuta efetiva 

Classificar os tipos de pensamentos e emoções 

que podem comprometer a escuta efetiva 

Perceber como evitar frases “fim de conversa”  

Identificar técnicas para ouvir atentamente, 

apesar da monotonia da conversa 

Usar técnicas para ouvir eficazmente e superar 

obstáculos para uma escuta eficaz 

6h 

Módulo 5: 

Utilizar a Escuta Ativa 

no Local de Trabalho 

Conhecer as capacidades que demonstram uma 

escuta atenta 

Identificar capacidades que promovam a 

expressão de pensamentos e emoções 

Determinar se as capacidades para garantir a 

precisão na escuta foram adequadamente 

aplicadas num cenário 

Usar métodos para envolver ouvintes distraídos 

Identificar as melhores práticas para lidar com 

as emoções 

Aplicar boas práticas de escuta num cenário de 

vendas e negociação 

Usar técnicas para ouvir atentamente em 

qualquer situação 

 

6h 
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LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS  
 

 

 

 Objetivos 

 Reconhecer a importância do trabalho em equipa para o sucesso individual e coletivo; 

 Distinguir necessidades tangíveis e intangíveis no processo de empenhamento; 

 Identificar os seus estilos pessoais de liderança e reconhecer os estilos dos seus interlocutores; 

 Desenvolver a sua eficácia de liderança e treino na resolução de conflitos e situações de desacordo 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem desenvolver ou atualizar as suas competências no domínio da gestão de 

pessoas  

 Programa 

 
Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

Equipas de A a Z: 

oportunidades e desafios 

de mudança 

Pluralidade humana em tempos de mudanças aceleradas; 

Características das equipas de alta performance; 

Dinâmicas de evolução das equipas; 

Alinhamento da ação coletiva organizada. 

6h 

Módulo 2:  

Motivar Pessoas e 

Equipas 

Ideias feitas e mitos simplificadores; 

A natureza e fontes de motivação; 

Motivar e compatibilizar respostas às necessidades individuais e 

de equipa; 

O processo de empenhamento: benefícios tangíveis e 

intangíveis. 

9h 

Módulo 3:  

Liderar Pessoas e 

Equipas: Diagnosticar, 

Adaptar e Comunicar 

Componentes, papéis, áreas de necessidade das contribuições 

do líder;  

Estilos de liderança e reconhecimento dos estilos dos seus 

interlocutores; 

Nível de desenvolvimento e maturidade profissional dos 

liderados; 

Gestão situacional e acompanhamento de pessoas e equipas. 

6h 

Módulo 4: 

Eficácia e treino na 

resolução de conflitos e 

situações de desacordo 

Causas e efeitos positivos e negativos da conflituosidade; 

Estilos e estratégias resolução de conflitos e situações de 

desacordo;  

Assertividade: entre a reação e ação; 

Plano de melhoria e vias úteis para o futuro. 

9h 

 

 

 

 

Duração:  30 Horas 
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RESILIÊNCIA E CONTROLO DE STRESS 
 

 

 Objetivos 

Refletir sobre a pluralidade humana, as mudanças e as zonas de evolução pessoal e profissional; 

Reconhecer a importância das necessidades individuais de evolução em termos de Resiliência e Controlo 

de Stress; 

Desenvolver a autoconfiança, autodisciplina, flexibilidade, espontaneidade e interdependência; 

Desenvolver mecanismos de identificação de potenciais causas de stress no local de trabalho. 

 Destinatários 

Profissionais que pretendem saber como sobreviver e recuperar o equilíbrio na instabilidade e nas 

contrariedades que surgem em situações imprevistas e inéditas. 

O melhor momento para um indivíduo começar a ser resiliente é quando está perante uma situação difícil.  

 Programa 

 
Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

A Resiliência como 

competência pessoal e 

organizacional 

Contornos e dilemas da resiliência: conceitos, tipos, 

benefícios e aplicações; 

O contexto organizacional e a resiliência individual e 

coletiva; 

Os comportamentos não-resilientes e as suas 

consequências. 

6h 

Módulo 2:  

Determinantes do controlo de 

stress e Pilares do saber fazer 

relacional na senda da 

resiliência 

Dimensões, significado, grau de importância e satisfação; 

Conceito, níveis, causas e efeitos de stress no trabalho; 

Suscetibilidade ao stress e fatores de risco profissionais. 

Autoconfiança e pro-atividade; 

Relações interpessoais positivas; 

Aprendizagem contínua. 

6h 

Módulo 3: 

Os processos e a visão coletiva 

de mudança: a resiliência 

aplicada às organizações 

Os fatores que influenciam a cultura e o clima 

organizacional; 

Alicerces de uma organização resilientes: liderança, 

cultura, pessoas, sistemas e localização; 

Exemplos de organizações resilientes 

6h 

 

 

 

 

Duração:  18 Horas 
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HOTELARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONT-OFFICE PARA A HOTELARIA 

HOUSEKEEPING - APERFEIÇOAMENTO PARA GOVERNANTAS 

HOUSEKEEPING - APERFEIÇOAMENTO PARA EMPREGADAS DE ANDARES 

QUALIDADE DE SERVIÇO AO CLIENTE/HÓSPEDE 

ORGANIZE E PERSONALIZE O SEU NEGÓCIO DE ALOJAMENTO LOCAL 

 

 

 

 

 

20 
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FRONT-OFFICE PARA A HOTELARIA 
 

 

 

 Objetivos 

Executar o atendimento, acolhimento e vendas na ótica do serviço ao Cliente; 

Identificar os principais locais de interesse histórico e cultural da região e prestar informação sobre os 

itinerários turísticos mais significativos da mesma; 

Aplicar técnicas avançadas na operacionalização do acolhimento e assistência aos clientes; 

Organizar e efetuar serviço de reservas, controlar as operações de entrada e saída de hóspedes.    

 

 Destinatários 

Rececionistas de Hotel e outros profissionais que necessitem de aperfeiçoamento da área do 

Alojamento/Hotelaria.  

 

 Programa 

Atendimento e Gestão de Reclamações   

Gestão e Técnicas de Reserva  

Prestação de Serviço Técnico/Administrativos ao Cliente  

Técnicas de Apoio e Assistência ao Cliente durante a Estadia, nas deslocações e em atividades turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  200 Horas 
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HOUSEKEEPING - APERFEIÇOAMENTO PARA 

GOVERNANTAS 
 

 

 

 Objetivos 

Conhecer as técnicas de gestão do Departamento de Housekeeping;  

Aplicar os procedimentos de higiene e segurança no trabalho e efetuar as operações necessárias; 

Gerir equipas de trabalho 

Organizar o serviço em interação com os demais Departamentos de Alojamento da unidade. 

 

 Destinatários 

Governantas de Andares. 

 

 Programa 

 
Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

Gestão de Equipas de Trabalho 

Organização do trabalho de equipa  

Comunicar eficazmente com a equipa  

Gestão orientada para os resultados e para as pessoas, 

Gestão de conflitos 

Planeamento e organização. 

20h 

Módulo 2:  

Aprovisionamento, gestão de 

stocks 

Controlo dos aprovisionamentos 

Procedimentos de requisição 

Controlo de existências/inventariação 
8h 

Módulo 3:  

Técnicas de Gestão do 

Departamento de 

Housekeeping 

Processos e métodos de arrumação de unidades de 

alojamento, standars e procedimentos. 
12h 

Módulo 4: 

TIC 

 

Outlook nivel I, 

 Excel nivel I, 

 Word nivel I 

10h 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  50 Horas 
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HOUSEKEEPING - APERFEIÇOAMENTO PARA 

EMPREGADAS DE ANDARES 
 

 

 

 

 Objetivos 

 Reconhecer a importância da comunicação como instrumento de melhoria continua; 

 Prestar apoio à secção de andares na adequação de procedimentos; 

 Aplicar os standards e efetuar as operações necessárias ao serviço, cumprindo as 

normas de higiene e segurança no trabalho; 

 Organizar o serviço em interação com os clientes e demais departamentos da unidade.  

 

 Destinatários 

Empregados de Andares. 

 

 Programa 

 
Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Atendimento e 

apresentação 

Apresentação e imagem pessoal. 

Regras de saudação a clientes internos e externos 

Cumprimento de regras internas – tempos de serviço, utilização de 

pertences pessoais e fardamento. 

8h 

Organização de 

serviço 

Interpretação de folha de serviço dos andares sob orientação de chefia,  

Orientação do dia de trabalho - eficacia do desempenho e cumprir os 

standars da unidade de alojamento respeitando as normas do serviço, 

proteção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. 

12h 

Comunicação com chefias e intradepartamental 8h 

Organização do Ofício Reposição e arrumação dos materiais necessários à operação 6h 

Inventários 
Adequar o processo de inventário no tempo, salvaguadando o interesse 

comum da unidade e do cliente 
6h 

 

 

 

 

 

 

Duração:  40 Horas 
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QUALIDADE DE SERVIÇO AO CLIENTE/HÓSPEDE 
 

 

 

 Objetivos 

Este curso fornece conselhos sobre como melhorar o seu relacionamento com os clientes, incluindo como 

superar barreiras à comunicação, bem como falar de forma eficaz  

 Destinatários 

Profissionais que desejam desenvolver ou atualizar suas competências no atendimento ao cliente. 

 Programa 

 
Módulo Objetivos Específicos Duração 

Módulo 1:  

Interagir com os 

clientes/Hóspedes 

Classificar exemplos de comunicação como formais ou informais 

Identificar métodos para superar barreiras à comunicação eficaz 

Conhecer as capacidades necessárias para falar eficazmente 

Identificar os fatores que contribuem para a escuta efetiva 

Identificar os benefícios do uso de técnicas de parafraseamento 

Usar a comunicação verbal de forma eficaz em role play 

6h 

Módulo 2:  

Comunicando 

efetivamente com 

clientes/hóspedes 

Distinguir entre técnicas para satisfazer as necessidades psicológicas e 

empresariais de um cliente 

Identificar técnicas de correspondência para entender as emoções dos 

clientes e os seus argumentos 

Identificar as estratégias usadas para se relacionar com os clientes 

Identificar as estratégias para se adaptar ao nível de competência de um 

cliente 

Conhecer como se relacionar com os diferentes estilos de comunicação 

Conhecer as melhores práticas para escrever e-mails e relatórios 

profissionais 

Aplicar as capacidades de comunicação efetivas quando lidar com clientes 

6h 

 

Módulo 3: 

Controlar o conflito e 

perceber o contexto no 

atendimento ao 

cliente/hóspede 

Conhecer os sinais de alerta de potenciais conflitos 

Identificar as formas de reduzir o conflito com os clientes 

Identificar capacidades para negociar eficazmente com os clientes 

Conhecer estratégias de comunicação assertiva 

Conhecer as formas de demonstrar confiança ao falar com um cliente 

Identificar estratégias para reduzir o stress 

Identificar estratégias para gerir o tempo 

Conhecer estratégias para gerir de forma eficaz conflitos, stress e tempo 

6h 

Duração:  30 Horas 
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Módulo 4: 

Lidar com conflitos e 

reclamações dos 

clientes/hóspedes 

Conhecer as etapas típicas no processo de lidar com um cliente 

Conhecer as etapas na documentação e gestão de um incidente 

Identificar as técnicas para lidar com clientes irritados e que se excedem 

Identificar os elementos que precisam de ser incluídos nos comentários dos 

clientes 

6h 

Módulo 5: 

Desenvolver as 

capacidades para 

praticar um excelente 

serviço ao 

cliente/hóspede 

Praticar exemplos de apoio ao cliente aplicando uma excelente atitude de 

serviço 

Identificar métodos pessoais de projetar uma excelente atitude de serviço 

Conhecer exemplos de técnicas para estabelecer relações efetivas com o 

cliente 

Conhecer as etapas a percorrer para envolver o cliente na resolução de 

problemas 

Combinar os métodos utilizados para uma comunicação intercultural eficaz  

Perceber de que forma as barreiras linguísticas podem dificultar a 

comunicação com os clientes 

6h 
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ORGANIZE E PERSONALIZE O SEU NEGÓCIO DE 

ALOJAMENTO LOCAL 
 

 

 

 Objetivos 

O Objetivo desta ação de formação é o de fornecer conhecimentos e competências nesta nova forma de 

trabalhar, nesta emergente área do alojamento turístico. 

 Destinatários 

Gestores e profissionais de estabelecimentos de Alojamento Local, a todos aqueles que pretendam vir a 

gerir uma unidade de AL, bem como outros interessados 

 Programa 

Módulo Objetivos Específicos Duração 

Módulo 1:  

A atividade 

turística 

▪ Novas tendências do Turismo 

▪ Tipos de Turismo 

▪ Novos produtos e serviços turísticos 

▪ A organização dos serviços de Turismo em Portugal no plano nacional e 

local 

3h 

Módulo 2:  

Requisitos de 

exploração e 

aspetos 

funcionais 

▪ Noções e modalidades de Alojamento Local 

▪ Registos obrigatórios 

▪ Requisitos exploração 

▪ Vistorias e fiscalizações 

▪ Plataforma de consulta 

▪ Legislação aplicável  

3h 

Módulo 3:  

Enquadramento 

fiscal e financeiro 

▪ Obrigações fiscais 

 IRS 

 IVA 

 Regime Simplificado 

▪ Contabilidade Organizada 

▪ Assegurar a sustentabilidade e o controlo financeiro 

12h 

Módulo 4: 

Organização da 

equipa de 

colaboradores 

▪  Identificar as necessidades 

▪ Como criar a equipa 

▪ Interdependência dos serviços 

▪ Distribuição das tarefas diárias 

▪ Preparação do pequeno almoço 

▪ Limpeza e arrumação dos quartos 

 

 

 

6h 

   

Duração:  60 Horas 
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Módulo 5: 

Receção e 

atendimento 

 

▪ Conceito de hospitalidade 

▪ Procedimentos básicos do serviço de receção (incluir comunicação SEF) 

▪ Atendimento telefónico/ via internet 

▪ Postura pessoal e profissional 

▪ Relacionamento interpessoal 

▪ Excelência do serviço vs reclamações 

 

 

 

 

12h 

Módulo 6: 

 Marketing e 

Vendas 

▪ Conceito de Marketing e Marketing Turístico 

▪ Plataformas digitais de promoção do alojamento 

▪ Gerir anúncios, contactos e pagamentos 

▪ Parcerias a desenvolver para incrementar as vendas 

12h 

Módulo 7: 

 Informação 

turística local e 

regional 

▪ Oferta turística local e regional 

▪ Pontos de interesse turístico na cidade 

▪ Eventos na cidade 

▪ Artesanato, gastronomia e vinho da região 

▪ Visita a pé no centro da cidade – 3h 

12h 
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TURISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ARTE AO SERVIÇO DO TURISMO 

PATRIMÓNIO E TURISMO CULTURAL EM PORTUGAL 

TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO 

FRONT-OFFICE PARA RENT-A-CAR 

CHAUFFER SERVICE 

ATENDIMENTO, QUALIDADE NO SERVIÇO E 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

I SPEAK TOURISM - INFORMAÇÃO TURÍSTICA PARA 

ACOLHIMENTO A TURISTAS CHINESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SPEAK TOURISM - INFORMAÇÃO TURÍSTICA PARA 

CONDUTORES DE VEÍCULOS DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA (TUK-TUK) 

PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS - CYCLING & WALKING PROGRAMA 

PARA CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS TURÍSTICAS – 

GOLFE 

WELCOME BY TÁXI 

BANCA DE CASINOS 
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A ARTE AO SERVIÇO DO TURISMO 
 

 

 Objetivos 

Preparar os participantes para acompanhar os grupos de visitantes/turistas que visitam a Rota do 

Românico e o território onde a mesma se insere;  

Prestar serviços para agências de viagens, operadores turísticos e empresas de animação turística; 

Apoiar na criação e desenvolvimento do seu próprio negócio. 

 

 Destinatários 

Profissionais de Turismo, com formação nas áreas do Turismo, Gestão do Património, História 

(incluindo as variantes de História de Arte e Arqueologia) e Animação Turística. 

Experiência ao nível da condução de grupos.  

Domínio de Línguas 

 

 Programa 

Módulo Objetivos Específicos Duração 

Módulo 1:  

O românico em 

Portugal  

•Marcas do poder régio 

•Obras no Minho 

•Obras no distrito do Porto 

6h 

Módulo 2:  

O gótico português 

▪ A catedral 

•O mosteiro 

▪ Espaços monásticos a norte  
6h 

Módulo 3:  

O Manuelino 

•A identidade 

•Outras correntes 

•Obras emblemáticas 

 

 

6h 

Módulo 4: 

Pintura e escultura 

nos séculos XV-XVII 

•Produção artística 

•Conceções 

•Materiais 

 

6h 

Módulo 5: 

Do Período filipino 

ao proto-barroco 

Maneirismo 

• Proto-barroco 

 

6h 

Módulo 6: 

Do barroco ao 

neoclássico 

•Arquitetura a norte 

•Escultura 

• Pintura 

6h 

 

 

Duração:  36 Horas 
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PATRIMÓNIO E TURISMO CULTURAL EM PORTUGAL 
 

 

 

 Objetivos 

Preparar os participantes para acompanhar os grupos de visitantes/turistas que visitam Portugal, tendo em 

conta as características específicas do património em cada região; Dotar de conhecimentos sobre o 

património e a história da sua região todos os profissionais do turismo interessados em aumentar os seus 

conhecimentos para melhor interagirem com os turistas 

 Destinatários 

Profissionais de Turismo 

 Programa 

 
Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1:  

Das fundações medievais à 

atualidade (Região Norte) 

 

 Porto – Cidade Milenar  3+3 +3 horas – 9H 

 Guimarães – Braga- Viana do Castelo – Vila Real – 
Bragança         3+3+3+3 – 9H 

 Douro Vinhateiro – Côa – 3 horas 
Restantes 9h – ver nota final 

30h 

Módulo 2:  

Das fundações medievais à 

atualidade (Região Centro) 

 Coimbra – Aveiro – Viseu – Guarda – Covilhã – Leiria         
Ver nota final e enquadrar os temas nas diferentes cidades 

30h 

Módulo 3:  

Das fundações medievais à 

atualidade (Região Lisboa e 

Sul) 

 Lisboa da fundação mítica à atualidade       

 Santarém – Portalegre- Beja – Évora- Setúbal – Faro    
Ver nota final e enquadrar os temas nas diferentes cidades 30h 

Módulo 4: 

Portugal Insular- do século XV 

à atualidade (Ilhas) 

 

 Arquipélago dos Açores         

 Arquipélago da Madeira        
Ver nota final e enquadrar os temas nas diferentes 
ilhas/cidades 

30h 

 

Nota: Cada módulo abordará como complemento da sua carga horária os seguintes temas segundo a 

realidade de cada região: Fundação histórica; Roteiros e pontos de interesse turístico; Património Artístico; 

Património Museológico - Unesco; Imaterialidade; Lendas e tradições; Personagens 

 

 

 

 

 

Duração:  120 Horas 
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TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO 
 

 

 

 Objetivos 

 

Capacitar os colaboradores das Entidades Regionais de Turismo, Municípios e outras entidades 
públicas ou Associações para a correta prestação de informação turística junto dos turistas com 
necessidades específicas. 
 

 Destinatários 

 

Técnicos de Informação Turística, Licenciados a exercer funções de desenvolvimento de conteúdos 

informativos para turistas e de atendimento a turistas. 

 

 Programa 

 Turismo Acessível, turismo para todos – abordagem estratégica para a competitividade dos 

destinos turísticos 

 Tipologias de turistas com necessidades específicas e Técnicas de atendimento 

 Cidades e vilas inclusivas 

 Comunicação acessível em contexto cultural 

 Tornar o “meu” destino acessível 

 Workshop final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  55 Horas 
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CHAUFFER SERVICE 
 

 

 

 Objetivos 

 

Acompanhar turistas nacionais e estrangeiros em veículos ligeiros de passageiros, conduzindo o 

respetivo veiculo e prestando indicações de carácter histórico, cultural e geral;  

Exprimir-se em dois idiomas estrangeiros;  

Conhecer as características geográficas físicas, humanas e turísticas do país e os respetivos circuitos e 

itinerários turísticos. 

 

 Destinatários 

 
Detentores de escolaridade obrigatória com Carta de condução de ligeiros. 
 

 Conteúdos 

 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 
Língua 

Inglesa/Língua 
Francesa/Língua 

Espanhola 
 

 Desenvolver o vocabulário geral e específico relativo ao atendimento e 
informação turística 

 Construir diálogos com as frases adequadas no 
acolhimento/atendimento do cliente 

 Construir diálogos com as frases adequadas na prestação de informações 
gerais e de caracter cultural, turístico, gastronómico, artístico e 
desportivo. 

 Saber propor itinerários turísticos locais e regionais  

 Saber indicar os procedimentos para marcação de viagens, excursões, 
passeios turísticos e organização de visitas culturais ou outro tipo de 
eventos a decorrer 

50h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duração:  275 Horas 
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Módulo 2: 
História e Cultura 

Regional de 
Portugal 

(adaptado a cada 
região) 

 Compreender a evolução de Condado Portucalense a Reino 
Independente; Caracterizar a Primeira Dinastia Portuguesa (1143-1385) 

 Perceber o enquadramento e a interpretação económico-social dos 
estilos Românico e Gótico e a originalidade do Manuelino Português 

 Compreender os principais aspetos da expansão geográfica da Nação nos 
sec. XV e XVI 

 Compreender os principais aspetos da expansão geográfica da Nação nos 
sec. XV e XVI 

 Perceber o enquadramento e a interpretação económico-social do 
Renascimento e do Maneirismo em Portugal  

  Compreender os principais aspetos de meados do sec. XVII até ao sec. 
XIX 

 Perceber o enquadramento e a interpretação económico-social do 
Barroco 

 Compreender os principais aspetos desde os meados do sec. XIX aos 
princípios do sec. XX com a Implantação da República em 1910 

 Compreender a visão integrada do fenómeno Religião, Festa e 
Alimentação no contexto geográfico do Norte de Portugal 

50h 

Módulo 3: 
Itinerários e 

Circuitos 
Turísticos 

 Identificar os diferentes tipos e formas de itinerários turísticos 

  Objetivos e características de um itinerário turístico 

 Recursos afetos à conceção de itinerários 

 Fases de organização de um itinerário 

 Criar um projeto de itinerário turístico, tendo em conta os atrativos e 
produtos de uma região 

25h 

Módulo 4: 
Excelência no 

Atendimento ao 
Cliente 

 Compreender a importância da excelência no atendimento no serviço ao 
cliente 

 Identificar atitudes e comportamentos dos clientes 

 Interpretar as normas da comunicação eficaz, como fatores essenciais do 
atendimento assertivo 

 Analisar o relacionamento interpessoal e estabelecer a sua relação com o 
atendimento ao cliente 

 Desenvolver atitudes e comportamentos de excelência no atendimento 

25h 

Módulo 5: 
Técnica 

profissional 
 

 Conhecer e compreender a postura, comportamentos e requisitos 
profissionais 

 Identificar a documentação e conhecer a terminologia profissional que 
envolve a atividade profissional 

 Conhecer o conceito de Assistência e os respetivos procedimentos 
técnicos; identificar os aspetos mais relevantes na realização de uma 
Assistência 

 Conhecer o conceito e os respetivos procedimentos técnicos; identificar 
os aspetos mais relevantes na realização de um transfer, circuito turístico, 
excursão, tours com pequenos grupos ou individuais 

 Identificar a documentação e conhecer a terminologia profissional que 
envolve a atividade profissional 

25 
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FRONT-OFFICE PARA RENT-A-CAR 
 

 

 

 

 Objetivos 

Dotar os participantes de conhecimentos e de competências que permitam melhorar o 

atendimento nacional e estrangeiro. 

Executar o atendimento, acolhimento e vendas na ótica do serviço ao Cliente; 

Aplicar técnicas avançadas na operacionalização do acolhimento e assistência aos clientes; 

Organizar e efetuar serviço de reservas, controlar as operações de entrega e receção de 

veículos 

 

 Destinatários 

Rececionistas de operadores ou agências de aluguer de viaturas sem condutor (rent-a-car). 

 Programa 

 

Conteúdos programáticos Duração 
Comunicação e técnicas de expressão 3h 

Tipos e estilos de comunicação 

 Comunicação verbal 

 Comunicação não verbal 

 Comunicação orientada para o cliente 

6h 

Trabalho em Equipa  3h 

Tipologia de clientes  3h 

Turismo Acessível e atendimento a pessoas com necessidades especiais 1,5h 

Acolhimento e Fidelização de Clientes 3h 

Inteligência Emocional e a importância no relacionamento interpessoal 3h 

Atendimento pré-venda e pós-venda 3h 

Gestão de conflitos e de reclamações 3h 

Técnicas de Assertividade 1,5h 

Etapas e Técnicas de Atendimento com vista a garantir um serviço de qualidade 3h 

AVALIAÇÃO 3h 

 

 

 

 

Duração:  35 Horas 
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ATENDIMENTO, QUALIDADE NO SERVIÇO E 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA 
 

 

 

 Objetivos 

Prestar um adequado acolhimento e atendimento ao turista; 
Identificar os principais aspetos históricos, patrimoniais e culturais associados a cada região; 
Fornecer informações sobre gastronomia e vinhos; 
Identificar locais de interesse para os turistas; 
Ter noções básicas de interação com o turista na língua inglesa 
  

 Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais do turismo que se relacionem com turistas. 
 

 Conteúdos 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 
Atendimento 

 

 Características / qualidades inerentes ao atendimento 

 Etapas do processo atendimento 

 Prestação do serviço  

 Facilitadores de comunicação 

 Técnicas de gestão de conflitos – Tratamento de queixas e reclamações 

 Imprevistos ou contingências 

6h 

Módulo 1: 
Acolhimento 

 

 O perfil de excelência 

 Imagem e protocolo 

 A problemática da comunicação 

 Atitudes de comportamento 

 Como lidar com diferentes clientes 

 Identificar as entidades e os aspetos relacionados com a segurança do turista 

6h 

Módulo 3: 
Informação 

Turística 

 Tipologias de profissionais de informação turísticas, perfis e funções 

 Informação, património e promoção turística:  

 Divulgação da oferta | recursos e atrações turísticas da região  

 Disponibilização de informações de carácter geral com interesse turístico 

 Aplicação dos requisitos de segurança no planeamento e organização dos 
vários serviços turísticos 

 Visitas exploratórias 

12h 

 

 
 

 

 

 

Duração:  24 Horas 
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I SPEAK TOURISM - INFORMAÇÃO TURÍSTICA PARA 

ACOLHIMENTO A TURISTAS CHINESES 
 

 

 

 Objetivos 

Fornecer competências de comunicação em turismo; 

Planificar, promover, informar e orientar turistas chineses sobre produtos turísticos 

locais/regionais; 

Interpretar com dinamismo o património material e imaterial; 

Dominar as técnicas adequadas a um atendimento profissional e de excelência; 

Preparar um acolhimento adequado ao turista chinês. 

 

 Destinatários 

Profissionais que interagem com grupos de chineses: hotelaria, agências de viagem, guias de 

turismo. 

 

 Programa 

 

Módulos Conteúdos programáticos Duração 

Informação Turística 

O B.I. de Portugal 6h 

O território lisboeta como fonte de informação turística 
12h 

O destino Lisboa 12h 

Formação Prática 7 h 

Técnicas de acolhimento ao 
turista chinês: 

 
“A arte de bem receber” 

 

Postura profissional e abordagem ao turista chinês 
A qualidade no acolhimento turístico 
Técnicas de comunicação em acolhimento turístico 
Comunicação e acolhimento a grupos especiais 
Gestão de crise/conflitos 

12h 

 

 

 

 

 

Duração:  42 Horas 
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I SPEAK TOURISM – INF. TURÍSTICA PARA 

CONDUTORES DE VEÍCULOS DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA (TUK-TUK) 
  

 

 

 Objetivos 

Identificar os principais recursos turísticos e patrimoniais do território Lisboa; 

Planificar, promover, informar e orientar turistas sobre produtos turísticos locais; 

Interpretar com dinamismo o património material e imaterial de Lisboa; 

Reconhecer Lisboa como destino internacional. 

 

 Destinatários 

 

Profissionais que interagem com o setor turístico: condutores de Tuk-Tuk.  

 

 Programa 

 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Informação Turística 

O B.I. de Portugal 3h 

O território como fonte de informação turística (cidade 
onde se realiza curso) 

9h 

O destino (cidade onde se realiza o curso) 6h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  18 Horas 
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PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS  CYCLING & WALKING 
 

 

 

 Objetivos 

 

Contribuir para a qualificação e melhoria do serviço prestado aos turistas que se deslocam ao 
Algarve para a prática de atividades de cycling e de walking. 
 

 Destinatários 

 

Profissionais das empresas de animação turística e de unidades de alojamento que trabalhem o 

segmento Cycling & Walking. 

 

 Programa 

 

Módulos  Duração 

As Tendências em Turismo:  
O Segmento Turístico Cycling & Walking 

12h 

Informação Turística: o Destino Algarve 21h 

O Marketing e a Promoção do Produto Turístico 21h 

Técnicas de Atendimento e Acolhimento Turístico  21h 

Estratégia e Gestão Empresarial 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  102 Horas 
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PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS DE GOLFE 
 

 

 

 Objetivos 

Aumentar a qualidade dos serviços turísticos e do golfe; 
Dar a conhecer aos profissionais do setor turístico o segmento do golfe e as suas 

especificidades. 

 

 Destinatários 

Profissionais dos clubes/campos de golfe – rececionistas, vendedores de loja, 
gestores/diretores 

Profissionais da restauração dos clubes/campos de golfe e da hotelaria em geral. 

 

 Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Módulos Conteúdos programáticos Duração 

Comunicação e 
Atendimento 

Liderança e Motivação de Equipas 
Comunicação e Atendimento 14h 

Gestão e Marketing 

Gestão de Food & Beverage 
Cost Management 
Revenue Management 
Técnicas de Merchandising 

35H 

Gestão de Campos 
de Golfe 

Introdução ao Golfe 
Organização de Competições de Golfe 
Classificação de Campos de Golfe 
Operações de Manutenção de Campos de Golfe 
Softwares de Golfe 

26h 

Duração:  75 Horas 
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WELCOME BY TAXI 
 

 

 

 Objetivos 

 

Promover a qualidade do serviço prestado pelos Motoristas de Táxi, visando: 

Melhorar as competências em acolhimento e atendimento ao cliente/turista; 

Melhorar as competências na comunicação verbal em inglês. 

 

 Destinatários 

 

Motorista de Táxi com Certificado Profissional. 

 

 Programa 

 

Acolhimento, Atendimento,  

Informação Turística   

Inglês 

Programa 

 CERTIFICAÇÃO 

Atribuição de Selo de Qualidade Welcome By Taxi  

Formação reconhecida para a renovação do CAP de Motorista de Táxi (IMTT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  50 Horas 
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BANCA DE CASINOS 
 

 

 

 Objetivos 

 Dominar regras e técnicas de execução de jogos de fortuna e azar legalmente autorizados 

e aplicar os procedimentos necessários ao controlo, fiscalização e pagamento em Banca 

nos Casinos;  

 Conhecer a regulamentação relativa aos jogos de fortuna e azar, bem como a da sua 

profissão no âmbito da legislação laboral. 

 

 Destinatários 

Detentores do ensino secundário, com idade mínima de 18 anos. 

 

 Programa 

 Relações Interpessoais  

 Turismo  

 Higiene e Segurança no Trabalho 

 Inglês  

 Serviço em Banca de Casinos  

 Legislação 

 

 CERTIFICAÇÃO 

Certificado Profissional de Profissional de Banca nos Casinos (regulamentado pela Lei nº8/2006, 

de 15 de Março). 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Formação realizada em parceria com os Casinos 

Duração:  325 Horas 
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GESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO LABORAL 

NOÇÕES DE GESTÃO PARA QUADROS INTERMÉDIOS  

HOTEL BUSINESS MANAGEMENT  

REVENUE MANAGEMENT 

DIREÇÃO TÉCNICA EM RESTAURAÇÃO 

CURSO AVANÇADO DE MARKETING DIGITAL 

CURSO INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL 
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LEGISLAÇÃO LABORAL 
 

 

 

 

 Objetivos 

Conhecer noções básicas da legislação em vigor;   

Identificar e reconhecer os diversos documentos necessários à admissão e cessação de trabalhadores e 

respetivas obrigações da empresa;   

Reconhecer os diversos tipos de contratos de trabalho/admissibilidade legal; 

Reconhecer as formas de cessação do contrato de trabalho de ambas as partes e obrigações legais; 

Diferenciar e apreender as variadas Autorizações /Comunicações à ACT obrigatórias em matéria de 

relações laborais.  

 

 Destinatários 

Entidade empregadora e/ou outros técnicos com competências na área laboral.  

 

 Conteúdos 

Módulo Conteúdos Horas  H/módulo 

Contratos de 

Trabalho| Deveres 

e direitos das 

partes 

Tipos de contratos de trabalho - Sem Termo, Termo 
Certo, Termo Incerto, Trabalho Temporário, Trabalho a 
Tempo Parcial, Comissão de Serviço 

3 

6 Convenções coletivas de trabalho 

Deveres dos trabalhadores           

3 Igualdade e Não Discriminação de trabalhadores 

Deveres/Poderes Empregador 

Cessação de 

Contrato de 

Trabalho 

Modalidades de Cessação de Contrato de Trabalho 

Procedimento Disciplinar e Sanções 

Disciplinares            

Cálculo de indemnizações 

9 9 

Férias/Faltas e 

Horários de 

Trabalho 

Férias 

Faltas e Feriados 

Trabalho Suplementar 

Isenção de Horário de Trabalho 

Banco de Horas e Regime de Adaptabilidade 

Regime do trabalhador-estudante 

6 6 

Obrigações Fiscais 

e legais do 

empregador 

Autorizações /Comunicações à ACT obrigatórias em 

matéria de relações laborais 
3 

6 

Obrigações do Empregador (fiscais) 3 

 

 

 

Duração:  27 Horas 
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NOÇÕES DE GESTÃO PARA QUADROS 

INTERMÉDIOS 
 

 

 

 

 Objetivos 

• Identificar os princípios gerais de economia de custos para o local de trabalho 
• Controlar os custos do projeto e monitorar o desempenho de custos  
• Construir e interpretar das principais demonstrações financeiras: O Balanço e a Demonstração 

de Resultados 
• Perceber a importância das correções fiscais ao resultado contabilístico e medir o seu impacto 

no cálculo do imposto sobre o rendimento das empresas. 
 

  Destinatários 

Técnicos Intermédios e outros Quadros das empresas do sector que queiram adquirir conhecimentos nas 

áreas do controlo orçamental e contabilidade de gestão. 

 Conteúdos 

 

Área Módulos Duração 

Controlo 
Orçamental 

A Consciência dos Custos no local de Trabalho 6h 

36h 
Gerir orientado para o Controlo de Custos 6h 

Criar um Projeto de Orçamento 12h 

Manter o seu Projeto dentro do Orçamento 12h 

Contabilidade de 
Gestão 

A contabilidade como instrumento de apoio à 
gestão 

6h 

36h 

Construção e interpretação das principais 
demonstrações financeiras 

12h 

Decidir com base na informação contabilístico – 
financeira 

6h 

O impacto da fiscalidade no resultado 
contabilístico

12h 

 

 

 

 

 

Duração:  72 Horas 
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HOTEL BUSINESS MANAGEMENT 
 

 

 

 Objetivos 

 
Preparar tecnicamente profissionais que pretendam exercer funções de Diretor de Hotel. 
Desenvolver competências técnicas no domínio da gestão hoteleira, fundamentais a um 
desempenho profissional eficiente, criativo e inovador; 
Desenvolver competências a nível de gestão de operações, gestão financeira, gestão recursos 
humanos, comercialização dos produtos turísticos e dos serviços prestados pelas empresas 
hoteleiras; 

 

 Destinatários 

 Chefias/gestores intermédios em hotelaria  

 Profissionais com carreiras de gestão, licenciados em outras áreas de atividade que 

desejem exercerem funções em hotelaria  

 Licenciados em gestão hoteleira, ou Cursos de Especialização Tecnológica/CTSP, sem 

experiência de Direção funcional ou gestão; 

 Licenciados em outras áreas de atividade sem experiência de gestão. 

 

 Programa 

 

Módulos Duração 
Operações Hoteleiras 75h 

Gestão Financeira 75h 

Vendas, Marketing e Comunicação 50h 

Gestão do Capital Humano 50h 

Sustentabilidade 25h 

Games &Talks 25h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  300 Horas 
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REVENUE MANAGEMENT 
 

 

 

 

 

 Objetivos 

Proporcionar aos participantes os conhecimentos que permitam o planeamento, desenho e 

aplicação da metodologia em contexto profissional. 

 Destinatários 

Todos aqueles que pretendam adquirir e atualizar conhecimentos na área da maximização das 

receitas aplicada ao sector da hotelaria e turismo. 

 

 Programa 

 Fundamentos e Princípios de Yield e Revenue Management 

 Recolha, análise e tratamento de dados 

 Benchmark, Pricing e Segmentação 

 Princípios de Gestão e Marketing aplicados ao Revenue Management 

 Boas Praticas - Calendário, Relógio, Capacidade e Custo 

 Paridade e suas implicações 

 Distribuição on-line e sua segmentação 

 Tipos e cálculo de Tarifas 

 Web-marketing e Novas tendências 

 Ferramentas e Extranets - Prática operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  28 Horas 
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DIREÇÃO TÉCNICA EM RESTAURAÇÃO 
 

 

 

 

 Objetivos 

Os formandos devem ter desenvolvido as competências necessárias à gestão de estabelecimentos 

de restauração, designadamente: planear, organizar, dirigir, gerir e controlar as operações do 

Serviço de Alimentos e Bebidas. 

 

 Destinatários 

Empresários, Gestores ou Chefia de empresas de Restauração. 

 

 Programa 

 Gestão de Recursos Humanos   

 Gestão de Alimentos e Bebidas  

 Gestão Comercial e Marketing  

 Legislação da Restauração e Similares  

 Higiene e Qualidade Alimentar  

 Gestão financeira  

 Gestão Ambiental  

 Gestão das instalações e equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  300 Horas 
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CURSO AVANÇADO DE MARKETING DIGITAL 
 

 

 

 Objetivos 

Dominar de A a Z todos os conceitos de Marketing Digital que lhe permitam desenhar e planear 
as melhores ações nos canais online; 
Saber escolher as melhores estratégias e canais de Marketing Digital para os serviços e/ou 
produtos da sua empresa; 
Saber identificar, caracterizar e comunicar para as suas Buyer Personas nos diferentes canais 
digitais; 
Dominar as várias fases de implementação de um Plano de ação de Marketing Digital. 
Identificar, avaliar e melhorar kpi’s para a sua estratégia Digital 

 

 Destinatários 

 Gestores intermédios e técnicos especialistas que procuram gerir no dia-a-dia o seu projeto 

no digital, seja com uma equipa interna ou com agências de Marketing Digital;  

 Profissionais que procurem implementar na prática e na totalidade todas as ações de 

Marketing Digital do negócio. 

 

 Programa 

 

Módulos Descrição Duração 
Digital Marketing Certified Marketing Digital de fio a pavio em 5 passos 20h 

Marketing Digital de fio a pavio em 
5 passos 

Como impressionar o Google em menos de 30 
Dias? 

12h 

Advanced Pay Per Click (PPC) Canal de Pesquisa Pago - Pay Per Click (PPC) 12h 

Advanced Social Media 
Social Media: Da Notoriedade da Marca à 
Geração de Leads 

18h 

Advanced Web Analytics Digital Analytics 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  72 Horas 
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CURSO INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL  
 

 

 

 Objetivos 

Aprender a implementar as novas Práticas Mundiais de Marketing Digital para atrair, converter e 

fidelizar novos clientes. 

Crescer profissionalmente ao aprender as mais recentes práticas digitais de Marketing. 

Aumentar a visibilidade da empresa na internet e o número de contactos e clientes vindos a partir 

do website e outros canais online. 

 

 Destinatários 

Executivos e Gestores que procuram dominar os principais conceitos e práticas de Marketing 

Digital para impulsionar a notoriedade, a visibilidade, o engagement e a faturação das suas 

empresas através dos diversos canais e estratégias digitais. 

 

 Programa 

 Marketing Digital Estratégico. 

 Comportamento do consumidor. 

 Content Marketing: Content is King! 

 Mobile Marketing - o Futuro agora! 

 Otimização digital de websites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  30 Horas 
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FOOD & BEVERAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PME - RESTAURAÇÃO 

EMPRESÁRIOS DA RESTAURAÇÃO 

SERVIÇO DE RESTAURANTE 

NOVAS TENDÊNCIAS EM GASTRONOMIA  

CURSO MODULAR DE COZINHA – PROFISSIONAIS 

CURSO MODULAR DE COZINHA – INICIANTES 

 

 

 

 

 

APERFEIÇOAMENTO EM COZINHA 

PADARIA AVANÇADA 

ESPECIALIZAÇÃO EM VINHOS  

ENOTURISMO  

ACOLHER, PROVAR E VENDER - ENOTURISMO 

INICIAÇÃO AO CONHECIMENTO DO VINHO 

ESCANÇÃO 
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PME - RESTAURAÇÂO 
 

 

 

 Objetivos 

No final da formação, os formandos devem ter desenvolvido as competências necessárias à 

gestão de estabelecimentos de restauração, designadamente: planear, organizar, dirigir, gerir 

e controlar as operações do Serviço de Alimentos e Bebidas. 

 

 Destinatários 

Empresários, Gestores ou Chefia de empresas de Restauração. 
 

 Programa 

 

Módulos Conteúdos Programáticos Duração 

Gestão de 
Alimentação e 

Bebidas 

• Técnicas de promoção de vendas de produtos e serviços 

• O controlo de alimentação e bebidas 

• Circuitos de compras e distribuição de mercadorias 

• Armazenamento, stocks e  inventários 
• Orçamento 

6h 

 

 
Restaurante 

• Métodos e modalidades de Serviço de mesa 

• Desembaraçamento e reposição simultânea de mesas 

• Normas Protocolares no Serviço de mesa 

 
 

6 h 
 

Vinhos 

• Tipos de vinhos: tipologia e origem 

• Tipos de materiais utilizados e aconselhados no serviço e 
conservação 

• Relação iguarias / vinhos. Técnicas de aconselhamento 
• Métodos e técnicas de serviço 

6h 

Cozinha e Pastelaria 

Os circuitos dos alimentos – a marcha em frente 
Novas tendências na Cozinha: mediterrânica, dietética, 
vegetariana, entre outras 
Empratamento e decoração culinária 
Caracterização das principais matérias-primas da região e as suas 
possíveis 
aplicações culinárias 
Panificação 
Arte e decoração 
Novas tendências na pastelaria 

12h 

 

 

 

EMPRESÁRIOS DA RESTAURAÇÃO 

Duração:  30 Horas 
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 Objetivos 

No final da formação, os formandos devem ter desenvolvido as competências necessárias à gestão de 

estabelecimentos de restauração, designadamente: planear, organizar, dirigir, gerir e controlar as 

operações do Serviço de Alimentos e Bebidas. 

 

  Destinatários 

Empresários, Gestores ou Chefia de empresas de Restauração. 
 

 Conteúdos 

 

Módulo 
 

Objetivos eEspecíficos Duração 

Módulo 1:  
Profit Management 

A procura da maximização do lucro através de uma estratégia focada 

no acréscimo de valor e não apenas na maximização da receita. A 

importância do conhecimento da estrutura de custos 

16h 

Módulo 2:  
Menu Engineering 

Na ótica de análise do comportamento do consumidor, avaliação das 

diferentes contribuições das opções constantes da carta e uma 

contínua adaptação aos clientes através da utilização de ferramentas 

simples e práticas. 

16h 

Módulo 3:  
Controlo de Custos 

A dinâmica de custos em empresas de restauração e bebidas. O 

controlo e gestão de inventários. As fichas técnicas. Consumos reais e 

potenciais. 

18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duração:  50 Horas 
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SERVIÇO DE RESTAURANTE 
 

 

 

 Objetivos 

Atender o cliente, aplicando as regras de protocolo, apresentando e explicando as ementas, 

assim como aconselhar as bebidas; 

Preparar e confecionar pratos gastronómicos na presença do cliente. 

 

 Destinatários 

 Profissionais do Serviço de Mesa e outros profissionais da Restauração. 

 

 Programa 

 

 Preparação e Serviço de Bebidas Simples    

 Higiene e Segurança Alimentar  

 Atendimento e Gestão de Reclamações  

 Serviço de Banquetes  

 Organização e Gestão do Serviço de Mesa 

 Requisição, Controlo de Custos e Faturação de Serviços  

 Informação Turística e Hoteleira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  200 Horas 
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NOVAS TENDÊNCIAS EM GASTRONOMIA 
 

 

 

 

 Objetivos 

Dar a conhecer as novas tendências gastronómicas e alimentares que contribuem para um estilo de 

vida mais saudável. 

Consciencializar para a importância da sustentabilidade alimentar 

Dar a conhecer as propriedades ou características dos alimentos benéficas para a Saúde. 

Dar a conhecer a novas técnicas de cozinha que contribuem para a maximização/ preservação das 

matérias primas e alimentos. 

Relacionar os hábitos e culturas alimentares com as principais tendências gastronómicas. 

Analisar os efeitos da globalização na gastronomia portuguesa. 

Reconhecer o património gastronómico e identificar e caracterizar os produtos e pratos gastronómicos 

nacionais.  

Conhecer o regime de Qualidade aplicado aos produtos tradicionais.  

 

 Destinatários 

 
 Profissionais de cozinha e produção alimentar que pretendam desenvolver ou atualizar as suas 
 competências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duração:  36 Horas 
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 Conteúdos 

 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 
Novas 

Tendências 
Alimentares 

 Perfil do consumidor Atual (exigência na oferta e escolha) e Novas 
tendências alimentares: Caracterização do perfil do consumidor atual- 

 Sustentabilidade alimentar e seus Pressupostos 

 As tendências alimentares: Características e benefícios  
o Vegetarianismo e suas variantes 
o Alimentação sem Glúten 
o Alimentação sem lactose 
o Outras proteínas vegetais 
o Crudivorismo ( Raw food: alimento cru ou confecionado até 42 graus) 

  Novas Categorias de Alimentos 

 Origem dos alimentos: produção intensiva Vs produção biológica. 

  Alimentos funcionais: Características, benefícios e sua aplicação 

culinária (pseudo cereais; produtos de origem marinha (algas e 

microalgas), sementes, bagas e raízes, tubérculos) 

12h 

Módulo 2: 
Tendências de 

Cozinha do 
mundo 

 1.º Gastronomia e Globalização 
o Os efeitos da globalização na gastronomia  
o Hábitos e culturas alimentares com as principais tendências 

gastronómicas 

 2.º Cozinhas do mundo: características e aplicações culinárias. 
o  Médio Oriente 
o América do Sul  
o Ásia 
o Mediterrânica  

 3.º Workshop gastronómico :4 horas 

12 horas + 
4 horas 

(workshop 
confeção) 

 

Módulo 3: 
Regresso às 

origens-
Produtos 

gastronómicos 
tradicionais 

 1º Categorias certificadas 
o Produtos 
o Pratos 

 2.º Sistema de qualidade: 
o DOP - Denominação de Origem Protegida 
o IGP - Indicação Geográfica Protegida 
o ETG - Especialidade Tradicional Garantida 

8h 
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CURSO MODULAR DE COZINHA - PROFISSIONAIS 
 

 

 

 Objetivos 

 

Fornecer as bases culinárias e ensinar algumas das técnicas mais adequadas para cozinhar 

diferentes tipos de refeições e sobremesas. 

 

 Destinatários 

 

Profissionais de Cozinha e Produção Alimentar, entre outros profissionais da Restauração. 

 

 Programa 

 

Módulos  Duração 

Preparações e Bases de Cozinha: 32h 
Produtos da Pesca 20h 
Carnes Açougue e Aves 20h 
Pastelaria 18h 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Duração:  90 Horas 
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CURSO MODULAR DE COZINHA - INICIANTES 
 

 

 

 Objetivos 

 

Fornecer as bases culinárias e ensinar algumas das técnicas mais adequadas para cozinhar 

diferentes tipos de refeições e sobremesas. 

 

 Destinatários 

 

Público em geral. 

 

 Programa 

 

 
Módulos  Duração 

Preparações e Bases de Cozinha 16h 

Produtos da Pesca 16h 

Carnes Açougue e Aves 16h 

Pastelaria 16h 

Padaria 8h 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  70 Horas 
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APERFEIÇOAMENTO EM COZINHA 
 

 

 

 Objetivos 

 

Confecionar pratos típicos regionais e pratos do receituário internacional; 

Reforçar e aplicar os conhecimentos sobre as novas tendências da cozinha mundial;  

Elaborar, planificar e explicar ementas. 

 

 Destinatários 

 

Profissionais de Cozinha e Produção Alimentar, entre outros profissionais da Restauração. 

 

 Programa 

 Confeção de Produtos de Pastelaria e Sobremesas Internacionais   

 Confeção de Pratos de Cozinha Internacional 

 Sistema HACCP  

 Nutrição e Dietética  

 Confeção de Pratos de Cozinha Regional Portuguesa  

 Comunicação Interpessoal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Duração:  225 Horas 
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PADARIA AVANÇADA 
 

 

 

 Objetivos 

Criação de uma oferta de formação em Padaria Especializada | Avançada, com enfoque em 

produtos naturais/biológicos; 

Sensibilizar os participantes para a criação de um negócio (espirito de empreendedorismo). 

 

 Destinatários 

 Ex-Alunos de Cursos de Especialização Tecnológica e Cursos Profissionais nas áreas de F&B; 

 Profissionais do setor; 

 Empreendedores. 

 

 Programa 

 

ÁREAS Módulos Duração 

 
 

Gestão 

Empreendedorismo 25h 
Atendimento para Vendas 25h 
Criação do negócio 25h 
Gestão do negócio 50h 
Padarias Design  25h 
Gestão de Pessoas nas Empresas 25h 
Inglês Técnico 25h 

Qualidade 
Segurança e Higiene Alimentar na Padaria 25h 
Legislação na Padaria 25h 

Tecnológica 

Técnicas de Panificação 25h 
Padaria Regional Portuguesa 25h 
Padaria Nacional 50h 
Padaria Internacional 50h 
Padaria Dietética e Funcional 50h 
I&D  em Padaria Dietética e Funcional 50h 
Padaria Criativa 50h 
Produtos Congéneres de Padaria 25h 
Visitas e Seminários Técnicos 25h 

 

 

 
 

Duração:  600 Horas 
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ESPECIALIZAÇÃO EM VINHOS 
 

 

 

 Objetivos 

Conhecer e identificar as diferentes regiões e vinhos nacionais;  
Conhecer, aconselhar e servir os diferentes tipos de vinhos; 
Conhecimento os principais vinhos de outras regiões/países produtores mundiais; 
Conhecer e aplicar princípios da relação enogastronómica  
Organizar e promover atividades relacionadas com o Enoturismo 

 Destinatários 

Profissionais do sector que desejem aperfeiçoar os respetivos conhecimentos na área dos vinhos 

 Programa 

 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

O Vinho e a Vinha 
 

 A videira e a sua constiuição 
 Vinificações 

 O Terroir, Solos e Clima 
 Viticultura e Castas 

12 

Regiões Vitivinícolas de 
Portugal e do Mundo 

 

 As Regiões Vitivinícolas de Portugal (DOC e IGP) 
 As Regiões, os territórios, castas, climas e solos 
 Histórias e estórias em torno das Regiões/Vinhos 

 Os principais atores internacionais no setor do vinho 

18 

Provas Organolépticas 
 

 As Técnicas e fases da Prova 
 A importância do copo de prova 
 Principais terminologias utilizadas 

 Provas práticas 

18 

Serviço de Vinhos 
 

 Técnicas de Serviço dos diferentes tipos de vinhos 
 Temperatura, utensílios, copos  
 Carta de Vinhos 

 Serviço Especiais 

6 

Enogastronomia 
 

 Gastronomia – receituário nacional e regional 
 Novas tendências  
 Principios de harmonizações 

 Prática de harmonizações 

12 

Enoturismo 
 

 Principais actores 
 Atendimento e informação turística 
 Storytelling 

 Eventos e experiências 

6 

 

 

 

Duração:  72 Horas 



 

58            Direção de Formação| Departamento de Gestão Pedagógica e Inovação 

ENOTURISMO 
 

 

 

 Objetivos 

Análise crítica ao espaço e meio envolvente que pretende dinamizar 
Conceção e organização da oferta do produto 
Desenvolver experiências em Enoturismo 
Sensibilidade para a gestão turística da unidade de Enoturismo (acolhimento/ atendimento/ 
informação turística) 
Maior aptidão na comunicação em língua inglesa 
 

 Destinatários 

Profissionais do sector – unidades de enoturismo, adegas, caves e outras instalações de produção, 

lojas especializadas, enotecas, centros de interpretação da especialidade, Comissões Vitivinícolas, 

Rotas de vinhos. 

 Programa 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Atendimento/ 
Acolhimento 

 Identificar a importância e o impacto da qualidade do 

atendimento e venda 

 Identificar os tipos de cliente, de acordo com os diversos 

mercados turísticos, a sua satisfação e fidelização 

 Atendimento pré-venda e pós-venda 

 Utilizar técnicas de comunicação verbal e não verbal 

12h 

Inglês Técnico 

 Consolidar as competências escritas e orais exigidas para uma 

comunicação eficaz em língua inglesa em contexto profissional 

 Aplicar a terminologia relevante e as estruturas gramaticais mais 

comuns no uso da língua em contexto da profissão 

12h 

Regiões Vitivinícolas de 
Portugal 

 As Regiões Vitivinícolas de Portugal 

 Fatores diferenciadores das Regiões e dos seus Vinhos  

 Os territórios, castas, climas e solos  

 Histórias e estórias em torno das Regiões/Vinhos  

12h 

Vinhos do Mundo 

 As principais regiões vitivinícolas internacionais 

 O Velho Mundo e o Novo Mundo 6h 

Provas de Vinhos e 
Enogastronomia 

 O processo do vinho – da vinha ao copo 

 Provas organoléticas 

 Harmonizações de vinhos e gastronomia 

 Serviço de vinhos 

12h 

Informação Turística 

 Noções básicas de turismo: turista, excursionista, incoming, 
outgoing 

 As organizações nacionais e regionais de turismo 
 Os produtos turísticos estratégicos  

 
12 h 

Duração:  90 Horas 
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 O Enoturismo em Portugal 
 Os parceiros da operação turística 
 Organização e acompanhamento de grupos 
 Estruturação de itinerários 
 Desenvolvimento da experiência Enoturística 

 Storytelling – técnicas de construção de narrativas do produto 

Promoção e 
Comercialização 

 Marketing, “the customer led business”; 
 Gestão de marketing e planeamento; 
 O marketing e os comportamentos do consumidor; 
 Diferenciação e posicionamento; 
 Gestão de vida do produto; 
 Gestão de Eventos; 
 Estratégias de pricing e canais de distribuição; 
 Comunicação e promoção- estratégias; 
 Benchmarks: Drinks Business 
 Introdução ao Marketing Digital – Redes Sociais; E-mail, Canais 

de Divulgação  
 Search Engine Optimization – a função dos motores de pesquisa 
 Facebook Marketing – conteúdo, segmentação e publicidade 
 Web analytics 

 Produção de conteúdo digital 

18h 

Workshops e visita 
técnica 

 

 Conhecer o plano de desenvolvimento e promoção da atividade 
de Enoturismo a nível nacional, apresentado pelos principais 
stakeholders nacionais e regionais; 

 Comissões Vitivinícolas e Rotas de Vinhos 

6h 
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ACOLHER, PROVAR E VENDER – ENOTURISMO 
 

 

 

 Objetivos 

Dar a conhecer aos formandos a forma mais adequada de como acolher os visitantes, explicar 

como saborear, promover e vender um vinho. 

 Destinatários 

Rececionistas ou guias em caves de vinhos, garrafeiras ou quintas de Enoturismo e todos aqueles 

que pretendam adquirir conhecimentos nesta área. 

 Programa 

 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 
Qualidade no 

Atendimento e no 
Relacionamento 

 O relacionamento interpessoal positivo 

 2. O atendimento processual e pessoal 

 3. As situações comuns e transversais ao atendimento presencial 
e telefónico 

 4. A gestão das emoções e a relação com o cliente 

24h 

Módulo 2: 
Marketing e Vendas 

 1. Os princípios de marketing  

 2. A marca   

 3. As oportunidades de up-selling e cross-selling  
15H 

Módulo 3: 
Iniciação à Prova do 

Vinho 

 1. A definição de Vinho, estilos e tipos 

 2. A vinificação de Vinho branco, tinto e rose 

 3. As castas nacionais e internacionais 

 4. A técnica da prova de vinhos 

 5. O serviço de Vinho 

 6. O Vinho do Porto 

15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  54 Horas 
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INICIAÇÃO AO CONHECIMENTO DO VINHO 
 

 

 

 Objetivos 

Dotar os formandos de conhecimentos gerais sobre a temática dos vinhos, nas suas vertentes 

básicas, bem como das diversas regiões vitivinícolas de Portugal. 

 Destinatários 

Este nível de formação permite alcançar um conhecimento geral, teórico e prático, sobre o vinho, 

sendo destinado a pessoas com pouca experiência sobre o vinho, sobretudo na qualidade de 

profissionais da restauração e que pretendem alargar os seus conhecimentos nesta área.  

 Programa 

Módulo Conteúdos programáticos Duração 

Módulo 1: 

 O vinho, tipo e estilos 

 A técnica da prova 

 Viticultura – a videira, clima, solos e castas 

 Vinificação – a uva, a fermentação, vinificação de brancos, rosés e tintos  

6h 

Módulo 2: 
 

 Regiões vitivinícolas e Denominações de Origem Controlada 

 Região dos Vinhos Verdes 

 Região do Dão 

 Região de Trás-os-Montes 

 Região Távora Varosa  

6h 

Módulo 3: 

 Região do Porto e Douro – O Vinho do Porto 

 Região da Beira Interior 

 Região da Bairrada 

 Região do Tejo 

 Região de Lisboa 

6h 

Módulo 4: 

 Região de Setúbal 

 Região do Alentejo 

 Região do Algarve 

 Região dos Açores 

 Região da Madeira 

6h 

 

 
 

 

 

Duração:  24 Horas 
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ESCANÇÃO 
 

 

 

 Objetivos 

Ter conhecimento dos principais vinhos originários de Portugal, outros países/regiões produtores 

mundiais de referência; 

Identificar o principal receituário gastronómico do país/região e a sua relação com o património 

histórico; 

Proceder à prova dos vários tipos de vinhos, garantindo um serviço de qualidade;  

Organizar o serviço de vinhos e outras bebidas; 

Conhecer todos os processos de transformação das uvas e do vinho;  

Elaborar a carta de vinhos em função de objetivos concretos; 

Organizar e gerir a garrafeira; 

Identificar a estrutura da gestão de stocks, gestão e controlo de qualidade dos produtos;  

Fazer inventários, apurar consumos e calcular custos e rácios; 

Conhecer, aconselhar, confecionar e servir os diferentes tipos de bebidas simples ou compostas; 

Conhecer e aplicar princípios da relação enogastronómica. 

 

 Destinatários 

Profissionais do Serviço de Mesa e de Bar, ou de outras áreas afins: cozinha, promoção de 
vinhos, garrafeiras entre outras.  
 

 Programa 

 
Módulos Duração 

Viticultura e Enologia 50 
Provas Organoléticas – Princípios e Prática 50 
Regiões Vitivinícolas de Portugal 50 
Serviço de Vinhos 25 
Atlas e Vinhos do Mundo 50 
Serviço de bar 25 
Enogastronomia 25 
Beverage Cost 25 

 
 
 
 
 

 

 

Duração: 300 Horas 
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PROGRAMA 

LÍNGUAS@EHT 
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LÍNGUAS 
 

 

 

 Objetivos 

 

O projeto línguas@eht pretende contribuir para melhorar as languages skills nas vertentes de 

comunicação verbal e escrita; 

Dirigido aos alunos, colaboradores das escolas e profissionais do turismo, pretende-se intervir 

em diferentes fases de aprendizagem – básica, intermédia e técnica. 

 

 Destinatários 

Profissionais do setor do turismo; ex-alunos e colaboradores das EHT. 

 

 Programa – CURSOS | INICIAÇÃO | INTERMÉDIO | AVANÇADO | 

TÉCNICO 

 

 Inglês  

 Francês  

 Espanhol  

 Italiano  

 Alemão  

 Português para Estrangeiros  

 Mandarim   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  25/50 Horas 
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FORMAÇÃO DE 

FORMADORES  
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE 

FORMADORES 
 

 

 Objetivos 

Aquisição de instrumentos Pedagógicos, assim como o desenvolvimento de competências de 

Formador  

 Destinatários 

 

Candidatos a formadores, preferencialmente, para a rede de escolas do Turismo de Portugal, I.P. 

 Programa 

 Formador: Sistema, Contextos e Perfil  

 Simulação Pedagógica Inicial 

 Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação  

 Metodologias e Estratégias Pedagógicas  

 Operacionalização da Formação: do Plano à Ação 

 Recursos Didáticos e Multimédia 

 Plataformas Colaborativas e Aprendizagem 

 Avaliação da Formação e das Aprendizagens 

 Simulação Pedagógica Final 

 

 CERTIFICAÇÃO 

Certificado de formação para acesso ao Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) 

 

 

 

 

 

 

 

Duração:  90 Horas 
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MASTER CLASS PARA FORMADORES 

 

 Objetivos 

Ações de curta duração tendo em vista a capitalização do know-how interno e partilha de 
conhecimentos e experiências em áreas técnicas, comunicação e gestão: 
 
 

 Destinatários 

 

Formadores da rede de escolas do Turismo de Portugal, do Ministério da Educação, do IEFP, 
empresas e outras entidades 
 
 

 

 

 

• Enogastronomia   
• Mixologia Avançada e Molecular 
• Cozinha Criativa 

• Padaria / Massas Mãe 

• Marketing Gastronómico e Turismo de Experiências  
• Marketing Digital 
• Relações Interpessoais e Comunicação  
• Assertividade e Gestão de Conflitos  
• Motivação de Equipas  
• Comunicação e Storytelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
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SENIOR TOURISM 

ACADEMY 
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CURSOS LIVRES 
 

 Objetivos 

 

Proporcionar um conjunto de propostas formativas, dirigidas a públicos seniores; 

Proporcionar contactos intergeracionais (troca de experiências, de saberes e de 

competências); 

Criar uma Resposta social, que visa criar e dinamizar atividades sociais, culturais, educacionais 

e de convívio, com vista à promoção do envelhecimento saudável e a qualidade de vida. 

 

 Destinatários 

ex-alunos; formadores; público em geral que desejem aprofundar ou adquirir novos 
conhecimentos, independentemente da sua formação académica (com exceção da frequência 
de módulos do Plano Adicional). 

 

 

 

 Cursos Livres 

 Línguas (inglês; francês; alemão; espanhol; mandarim)  
 Cultura e Património 
 Gastronomia: Cozinha/Pastelaria/Padaria (temas variados) 
 Preparação de bebidas (temas variados)  
 Nutrição, saúde e qualidade de vida  
 Regras e Protocolo Social 
 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  
 Atividades de Ar Livre 
 Empreendedorismo 
 Gestão  
 Enogastronomia  

 
 

 Atividades Complementares 

 
 Visitas de estudos 
 Oficinas criativas (por ex. culinária)  
 Organização de seminários temáticos 
 Atividades culturais e recreativas diversas 
 Comemoração dos dias festivos 
 Participação em projetos de responsabilidade social e ambiental  

Programa 
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 Unidades de Formação dos Planos Adicionais dos CET 

 

 Os participantes poderão frequentar unidades de formação constantes do Plano Adicional 
dos CET de Gestão e Produção de Cozinha; Gestão e Produção de Pastelaria; Gestão 
Hoteleira em Restauração e Bebidas; Gestão Hoteleira em Alojamento; Gestão de Turismo 
e Turismo de Ar Livre. 

 Os participantes poderão inscrever-se até 5 módulos dos cursos ministrados nas escolas 
 

 Conteúdos 

 

Cursos Livres Duração 

Línguas – Iniciação 25H 

Línguas – Intermédio 50H 

Línguas - Mandarim (Iniciação) 50H 
Cozinha/Pastelaria/Padaria 25H 
Preparação de bebidas  25H 
Nutrição, saúde e qualidade de vida  25H 

Regras e Protocolo Social 25H 
TIC E Redes Sociais 50H 

Cultura e Património 25H 
Como ser Empreendedor 50H 

Gestão de Pequenos Negócios 50H 

Atividades Complementares Variável 

Unidades de Formação dos Planos Adicionais CET 25H 
50H 

 

 

WORKSHOPS 
 

 Cozinha 

 Pastelaria 

 Padaria 

 Serviço de Restaurante 

 Técnicas de Bar 

 Housekeeping 

 Outros    
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____________________________________________________________________ 

 Informações Adicionais: 

Formação Certificada pelo Turismo de Portugal, I.P. 

 

 Investimento: 

Deverá contactar a escola de hotelaria e turismo mais próxima. 

Condições especiais:  

 
 10% de desconto para pagamento  integral do curso (no caso dos cursos modulares) 
 10% de desconto para trabalhadores Turismo e descendentes diretos 
 10% de desconto para alunos e ex-alunos das Escolas 
 10% de redução para empresas que inscrevam mais que 2 colaboradores 
 15% de redução para empresas que inscrevam mais que 5 colaboradores 
 50% de desconto para desempregados – até um número máximo de 20% de vagas 

por curso. 

 



 

72            Direção de Formação| Departamento de Gestão Pedagógica e Inovação 

 


