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O que faz?

O que é?
É o profissional que executa serviços de receção em alojamento 
rural e de informação, organização e animação de eventos, 
participando na aplicação de medidas de valorização do turismo 
em espaço rural.

Certificação
Os alunos que concluírem com aproveitamento o presente curso 
profissional são certificados com o nível 4 de qualificação do 
Quadro Nacional de Qualificações.

Medidas de apoio financeiro
  - Senha de almoço diária gratuita.
  - Transporte gratuito (passes escolares).
  - Visitas de estudo subsidiadas na totalidade.
  - Manuais escolares e materiais de apoio gratuitos.

 Colabora na conservação, proteção e valorização dos 
espaços naturais e rurais.

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

 Efetua ou colabora na prospeção de novos clientes, assim 
como na gestão da carteira de clientes.

Organiza e efetua o atendimento e a receção de clientes em 
alojamento rural.

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

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

Carolina Nogueira, 
finalista do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural

 ...E o teu futuro pode estar lá!...»

Quando optei por um curso profissional já sabia que um dia mais tarde queria trabalhar em 
turismo mas ainda não sabia para o que ia, pois, um Curso Profissional era uma nova 
realidade para mim. 

de haver um querer e um gosto no que se faz. Ir por ir não vale a pena, se isso

Estes três anos foram uma experiência que eu voltaria a repetir. Foram anos de 
conhecimentos e valores, de desafios, de diferentes experiências e de muita evolução. Ao 
chegar ao fim desta viagem, olho para trás e revejo o quanto fui feliz ao longo destes anos 
e vou continuar a apostar na minha formação, embora já esteja pronta para entrar no 
mercado de trabalho. A todos vocês que não sabem o que seguir ainda, deixo-vos uma 
mensagem: lutem pelo que querem e se quiserem entrar num curso profissional tem

existir dentro de ti, então aposta em força porque a formação profissional é do

"A minha experiência no ensino profissional passou por várias etapas, a nível pessoal, 
profissional e de aprendizagem.

melhor e mais enriquecedor que podes encontrar....


