
TURISMO A TUA ESCOLHA! 

 
 

CURSO  
PROFISSIONAL  
TÉCNICO DE TURISMO 
 

 
 

Onde chegam os nossos alunos? 

Para além das universidade  e/ou a con-

quista facilitada do primeiro emprego, os 

nossos  ex alunos já atravessaram os 

horizontes do globo!   

 

 Contamos com alunos a trabalhar 

nos seguintes Locais: 

 

      MACAU     NEW JERSEY    ANDORRA 

       IBIZA         LONDRES      BARCELONA 

      NEW YORK        MADRID      LISBOA  

 
 

As Nossas Vistas de Estudo! 

PORTO      AVEIRO      COIMBRA     LISBOA 

SINTRA TRÁS-OS-MONTES E ALTO MINHO 

PENICHE     GUIMARÃRES     BRAGA  

ALENTEJO    CRUZEIROS NO DOURO 

AMARANTE   ESPINHO   ÓBIDOS   NAZARÉ 



 

PROFISSIONAL  TURISMO 

 
 

Saídas profissionais do Curso Técnico de Turismo 

 

Agência de Viagens e Turismo, 

Aeroportos (Ground suport) 

Relações Públicas (Guest Suport) 

Cruzeiros 

Operadores Turísticos 

Hotelaria 

Restauração 

Agências de Desporto e Aventura 

Animação Turística e Cultural 

Gestão e Organização de Eventos 

Guias  

Promotor Turístico 

 

No final dos três anos de formação, os técnicos diplomados possuem competências para:  

 Domínio dos softwares "Virtual Galileo - Aeroporto"; "GALILEO - AGVT - Agência de Viagens 
e Turismo"  e  "VirtualHotel - Gestão interna de unidades Hoteleiras" 

 Informar os turistas sobre o património histórico e cultural de Portugal; 
 Elaborar Circuitos e Pacotes Turísticos; 
 Dar assistência a viajantes sobre alojamentos, transportes, restaurantes e outros motivos de 

interesse turístico; 
 Conduzir e desenvolver técnicas de animação e de guia turístico a grupos de turistas em terri-

tório nacional; 
 Desenvolver Ações de Promoção e Divulgação Turística no âmbito nacional, regional e local 
 Front Office - Receber e atender turistas nacionais e estrangeiros. 
 Back Office - Gestão do Economato, processos administrativos e coordenação de atividades 

do ramo Hoteleiro/Turístico 
 Relações Públicas de espaços de Animação, Hoteleira/Restauração ou promoção cultural 
 Gestão de atividades inerentes aos serviços de turismo de câmaras Municipais (Posto de Tu-

rismo) 
 Técnico de turismo para agência de viagens e operadores turísticos 
 Guia Turístico (se tiver conhecimentos de Línguas) 
 Funcionário do Departamento de Reservas em empresas turísticas 
 Organizador de Viagens e Eventos 
 Futuro responsável de agências em franchising ou de negócio próprio 

 

 


