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Módulo 01 – A actividade profissional de técnico de operações turísticas
Módulo 02 – Técnicas de comunicação e Relacionamento Interpessoal em Turismo
Módulo 03 – Normas de segurança e saúde no trabalho em turismo
Módulo 04 – Perfil e potencial do empreeendedor – diagnóstico / desenvolvimento
Módulo 05 – Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
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Módulos
01 – A actividade
profissional de técnico
de operações turísticas

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos Programáticos

Competências

- Identificar a estrutura
organizativa e as relações de
autoridade e dependência
funcional.
- Distinguir os princípios
fundamentais da regulamentação
do trabalho.
- Identificar os direitos e deveres
fundamentais dos trabalhadores
em termos contratuais.
- Contrato coletivo para a
restauração.
- Reconhecer a importância da
imagem e postura profissional do
Técnico/a de Operações
Turísticas

- Conceitos e princípios da
organização do trabalho
- Conceitos e princípios da
regulamentação do trabalho
- Postura e imagem profissional do/a
técnico/a de operações turísticas
Apresentação
-Imagem
- Postura/comportamento profissional
- Hierarquia profissional
- Funções
- Categorias profissionais
- Regulamento interno
- Funções do/a técnico/a de operações
turísticas: responsabilidade e
autonomia no exercício das suas
funções

- Conhecer os princípios
fundamentais da organização do
trabalho.
- Conhecer direitos e deveres da
regulamentação do trabalho.
- Conhecer a importância da
imagem na profissão.
- Compreender a importância da
hierarquia profissional.
- Interpretar um regulamento
interno.
- Compreender as funções do
técnico/a de operações turísticas.

Gestão Temporal

34 aulas
14/09/17
a
02/11/17
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Módulos
02 - Técnicas de
comunicação e
Relacionamento
Interpessoal em
Turismo

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos Programáticos

Competências

- Identificar os conceitos e
princípios fundamentais da
comunicação e do relacionamento
interpessoal.
- Reconhecer as especificidades da
comunicação em contexto turístico.
- Identificar e aplicar técnicas de
facilitação do relacionamento
interpessoal.
- Identificar os fatores
psicossociais com impacto no
processo comunicacional.

Conceitos e princípios de
comunicação e do relacionamento
interpessoal
- Funções da comunicação
- Elementos intervenientes na
comunicação
Fatores facilitadores e
dificultadores da comunicação
verbal e não-verbal
A importância da comunicação nãoverbal
- Comunicação cinésica
- Comunicação paralínguística
- Comunicação proxémica

- Conhecer fatores facilitadores e dificultadores
da comunicação verbal e não-verbal.
- Reconhecer a importância da comunicação
não-verbal;
- Aplicar técnicas técnicas de facilitação do
relacionamento interpessoal.
- Conhecer fatores psicossociais com impacto
no processo comunicacional.
- Identificar especificidades da comunicação
em contexto turístico.

Imagem e comunicação
- Autoimagem e autoconceito
- Formação das primeiras
impressões
- Expetativas e motivações
A programação neurolinguística na
comunicação em contexto turístico

Gestão Temporal

34 aulas
02/11/17
a
04 /01/18
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Módulos

03 - Normas de segurança
e saúde no trabalho em
turismo

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos Programáticos

Competências

Gestão Temporal

- Identificar os conceitos e
princípios gerais sobre segurança e
saúde no trabalho.

- Conceitos e princípios gerais
sobre segurança e saúde no trabalho
- Fontes de informação sobre as
normas e disposições relativas à
segurança e saúde em turismo
- Meios e regras de segurança
- Segurança na condução de
equipamento e na movimentação de
materiais do estabelecimento.
- Plano de segurança do
estabelecimento de operações
turísticas
- Causas de acidentes no trabalho
- Componentes da caixa de
primeiros socorros
- Tipos de feridas
- Atuação em situações de
emergência
- Noções gerais sobre os fogos
- Causas de risco de incêndio.
- Tipos de incêndio
- Sistemas de deteção
- Tipos de extintores
- Atuação em caso de incêndio
- Plano de ataque
- Técnicas de extinção de incêndio
de gás.

- Conhecer a legislação sobre sobre segurança e
saúde no trabalho.

34 aulas

- Identificar as normas e
procedimentos de segurança e
saúde no trabalho, em contexto de
turismo.

- Saber interpretar as instruções de um plano de
segurança.
- Conhecer os componentes de uma caixa de
primeiros socorros
- Conhecer os principios básicos de atuação em
situações de emergência.
- Saber atuar em caso de incêndio.

08/01/18
a
26 /02/18
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Módulos

04 - Perfil e potencial do
empreeendedor –
diagnóstico /
desenvolvimento

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos Programáticos

- Explicar o conceito de
empreendedorismo.
- Identificar as vantagens e os
riscos de ser empreendedor.
- Aplicar instrumentos de
diagnóstico e de autodiagnóstico de
competências empreendedoras.
- Analisar o perfil pessoal e o
potencial como empreendedor.
- Identificar as necessidades de
desenvolvimento técnico e
comportamental, de forma a
favorecer o potencial
empreendedor.

- Empreendedorismo
- Autodiagnóstico de competências
empreendedoras
- Caraterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
- Fatores que inibem o
empreendedorismo
- Diagnóstico de necessidades do
empreendedor
- Empreendedor - autoavaliação

Competências
- Compreender a importância do
empreendedorismo.
- Conhecer as caraterísticas e competênciaschave do empreendedor.
- Identificar as necessidades de carácter pessoal
e técnico do empreendedor.
- Proceder à autoavaliação e respetiva
verificação da sua adequação ao perfil
comportamental do empreendedor.

Gestão Temporal

34 aulas
26/02/18
a
26 /04/18
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Módulos
05 – Desenvolvimento
pessoal e técnicas de
procura de emprego

Objetivos de aprendizagem

Conteúdos Programáticos

- Definir os conceitos de
competência, transferibilidade e
contextos de aprendizagem.
- Identificar competências
adquiridas ao longo da vida.
- Explicar a importância da adoção
de uma atitude empreendedora
como estratégia de
empregabilidade.
- Identificar as competências
transversais valorizadas pelos
empregadores.
- Reconhecer a importância das
principais competências de
desenvolvimento pessoal na
procura e manutenção do emprego.
- Identificar e descrever as diversas
oportunidades de inserção no
mercado e respetivos apoios, em
particular as Medidas Ativas de
Emprego.
- Aplicar as regras de elaboração de
um curriculum vitae.
-Identificar e selecionar anúncios de
emprego.
-Reconhecer a importância das
candidaturas espontâneas.
- Identificar e adequar os
comportamentos e atitudes numa
entrevista de emprego.

- Conceitos de competência,
transferibilidade e contextos de
aprendizagem (formal e informal) –
aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de
vida, identificação e valorização
das competências adquiridas.
- Atitude empreendedora/proactiva
- Competências valorizadas pelos
empregadores - transferíveis entre
os diferentes contextos laborais
- Modalidades de trabalho
-Mercado de trabalho visível e
encoberto
-Pesquisa de informação para
procura de emprego
-Medidas ativas de emprego e
formação
-Mobilidade geográfica
- Rede de contactos (sociais ou
relacionais)
- Curriculum vitae
- Anúncios de emprego
-Candidatura espontânea
-Entrevista de emprego

Competências

Gestão Temporal

- Identificar competências adquiridas.

34 aulas
- Conhecer as modalidades de trabalho.
- Saber pesquisar a procura de emprego.
- Elaborar um Curriculum vitae.
- Elaborar uma candidatura de emprego.

26/04/18
a
18 /06/18

