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Curso Profissional -
Técnico/a de Turismo
Ambiental e Rural
 

- Nos manuais de apoio às disciplinas,
máquinas de calcular e fotocópias. 

- Na, refeição (no refeitório escolar) e
subsídio de transporte, em cada dia útil de
formação.

- Nas saídas de campo (visitas de estudo)
para transporte e entradas em museus e
outros locais .

- Na FCT (estágio),  subsídio de refeição,
subsídio de transporte e ainda subsídio de
alojamento se a distância o justificar.

 
 

Ciclo de Formação 2022-2025

SAÍDAS PROFISSIONAIS
- Gestão de Unidades de Turismo em
Espaço Rural.

- Departamentos Socioculturais das
Câmaras Municipais/Regiões de
Turismo/Associações de Desenvolvimento
Rural.

- Atendimento nos serviços de Turismo,
Agências de Viagens e Operadores
Turísticos.

- Parques de Campismo, Pousadas da
Juventude, Parques Naturais, Áreas
Protegidas, Reservas Biogenéticas e
Marinas.

- Empresas ou Associações de
Acompanhamento e Animação Cultural
e/ou desportivas.

De acordo com as normas do POCH
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PERFIL PROFISSIONALCURSOS
PROFISSIONAIS

Os cursos profissionais são uma
modalidade de educação, inserida no
ensino secundário, que se carateriza
por uma forte ligação com o mundo
profissional. A aprendizagem valoriza
o desenvolvimento de competências
para o exercício de uma profissão,
em articulação com o setor
empresarial local.
 

O que são?

Plano de Estudos

Para quem?
Concluiu o 9º ano de escolaridade 
 ou formação equivalente;
Procura um ensino mais prático e voltado
para o mundo do trabalho;
Não exclui a hipótese de prosseguir
estudos.

 

Certificação
A conclusão de um Curso Profissional
confere:
 
- Um diploma de equivalência ao Ensino
Secundário.
- Uma qualificação profissional (nível4).
 
Dá acesso:
- a formações pós-secundárias 
- a Cursos   Técnicos Superiores
Profissionais (nível 5).
- a licenciaturas.

 

- Colaborar na conservação, proteção e
valorização dos espaços naturais e rurais.

- Organizar e efetuar o atendimento e a
receção de clientes em alojamento rural.

- Organizar e dinamizar atividades de
animação ambiental e rural, em espaços
abertos e/ou fechados, de acordo as
necessidades e as motivações dos
clientes.

- Efetuar ou colaborar na prospeção de
novos clientes, assim como na gestão da
carteira de clientes. 

- Elaborar relatórios e outros
documentos de controlo, relativos à sua
atividade.

- Prestar os primeiros socorros e os
cuidados básicos de saúde e bem-estar.

 

*Disciplina de frequência facultativa


