ATIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR
POR ESTE TÉCNICO














Comercialização e operação de serviços turísticos
(viagens, alojamento, transporte);
Planeamento / Avaliação das necessidades do mercado e
do potencial turístico de uma região, convida à
organização de um calendário de atividades;
Organiza, comercializa e opera serviços de transporte,
alojamento e viagens turísticas organizadas;
Executa tarefas nas áreas administrativas da gestão de
empresas turísticas de viagens, de alojamento e rent-acar;
Propõe itinerários de viagens e orçamentos de acordo
com os interesses e necessidades dos clientes.
Acompanhamento de grupos como guias interpretes,
transferistas, ou como motoristas de turismo;
Executa tarefas de Receção e acolhimento de turistas,
prestando informações variadas sobre acontecimentos e
locais de interesse turístico, gastronómico, etc.;
Acolhe e acompanha turistas em viagens e visitas a
locais de interesse turístico, como museus e
monumentos, prestando informações de caracter geral,
histórico e cultural;
Acompanha turistas nacionais ou estrangeiros,
conduzindo o respetivo veículo (com lotação até 9
lugares);

CERTIFICAÇÃO
Após a conclusão, com aproveitamento, de um Curso
Profissional obténs o ensino secundário e certificação
profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro
Nacional de Qualificações. E Certificação Parcial em
Agências de Viagens, em Informação Turística e Organização
de Eventos.
EMPRESAS DE ESTÁGIO

PLANO DE ESTUDOS

Componente
de Formação

Sociocultural

Este Curso, com o objetivo de formar quadros intermédios,
leciona nas áreas de Receção hoteleira, Informação turística
e Agências de viagens, Transportes e Guias Turísticos, numa
nova abordagem da aprendizagem incorporando as melhores
práticas e experiências internacionais e uma crescente
aproximação às necessidades e expectativas do mercado
empresarial.

Empresas de Animação;
Empresas de Organização e Gestão de Eventos.

Científica

O Curso assenta numa formação técnica sólida na área de
Turismo, complementada com 2 estágios em entidades de
referência do setor, e simultaneamente num conjunto de
cadeiras de formação sociocultural e científica, comuns a
todos os Cursos de Dupla Certificação, que permite uma
progressão escolar equiparada ao 12º Ano de escolaridade.




Técnica

CURSO PROFISSIONAL
Técnico de Operações
Turísticas

Disciplinas

Total de
horas *

Português

320h

Inglês I, II ou III

220h

Área de Integração

220h

Tecnologias da Informação e Comunicação

100h

Educação Física

140h

Matemática

100h

Geografia

200h

História e Cultura das Artes

200h

Inglês Técnico

100h

Disciplina Técnica I

225h

Disciplina Técnica II

250h

Disciplina Técnica III

425h

Formação em Contexto de Trabalho
Carga horária total

300h + 300h
3360h

* Carga horária global dos três anos do ciclo de formação

GALERIA DE IMAGENS

SAÍDAS PROFISSIONAIS









Agências de Viagem;
Regiões de Turismo;
Postos de Turismo;
Parques e Feiras;
Empresas Hoteleiras;
Museus;
Aeroporto;
Imagem 1 – Visita A Madrid (FITUR)

Imagem 2 – Participação em Concursos

