
CURSO PROFISSIONAL 
TÉCNICO DE TURISMO 
AMBIENTAL E RURAL

Cursos Profissionais 

Área de Formação: Turismo e Lazer
Família Profissional: Hotelaria e Turismo



Perfil profissional - Competências
Técnico de Turismo Ambiental e Rural

•Proceder ao levantamento de recursos e potencialidades turísticas. 

•Organizar e dinamizar percursos turísticos de interesse regional e 
nacional. 

•Acolher, acompanhar e animar turistas. 

•Participar na sensibilização e preservação ambientais e culturais.

•Promover a animação turística. 

•Participar na elaboração de estudos de mercado. 

•Gerir e dinamizar unidades de Turismo em Espaço Rur al (TER). 
(…)



Técnico de Turismo Ambiental e Rural 
Duração do curso : 3 anos    Certificação escolar : 12.º Ano           Certificação profissional : nível 3

• Formação sociocultural
– Português
– Língua estrangeira
– Área de integração
– TIC
– Educação Física

• Formação científica
– Geografia
– História da cultura e das artes
– Matemática (Programa específico)

• Formação técnica
– Ambiente e desenvolvimento rural
– Turismo e técnicas de gestão
– Técnicas de acolhimento e animação turística
– Comunicar em L. Estrangeira -espanhol

• Formação em contexto de trabalho (estágio)



Saídas Profissionais
• Hóteis

• Turismo de Habitação e Turismo em Espaço Rural

• Campos de Férias

• Departamentos Sócio-Culturais das
Câmaras Municipais 



Saídas Profissionais (CONT.)

• Atendimento nos serviços de Turismo, Agências de Viag em 

• Parques de Campismo, 
Pousadas de Juventude,
Parques Naturais e Marinas 

• Empresas ou Associações 
de Acompanhamento e Animação Cultural 
e/ou desportivas  e Associações Ambientais



Saídas Profissionais (cont.)

•Companhias aéreas

•Aeroportos

•Cruzeiros

•Organismos públicos do sector turístico

•Projectos empresariais próprios
(…)

Taxa de empregabilidade : 95% 
Taxa obtida por média dos valores/cursos em funcionamento.

(Fonte: Forum Estudante)



Região de Turismo do Oeste

Carvalhal

S.Martinho do Porto



O sector do Turismo está em 
crescimento na região.
A empregabilidade é de 95%



Contactos

• Directora de Curso: Profª Luísa Carvalhinho

luisacarvalhinho@aefp.pt

• SPO : Drª Andreia Perdigão


