
CURSO  

PROFISSIONAL 

 TÉCNICO  

DE  

RECEÇÃO 

 

REGIME DE ACESSO 

Habilitação igual ou superior ao 
9º Ano de Escolaridade 

 

DURAÇÃO DO CURSO 

Três Anos Letivos 
 

NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 

Diploma Profissional de Nível IV 

Equivalência ao 12º Ano  

Acesso ao ensino superior 

 

Ano Letivo 

2020/2021 

 

Agrupamento de Escolas de Seia 

Rua Alexandre Herculano 

6270-428 Seia 

Telefone: 238 315 717 

http://aeseia.pt/ 



PERFIL DE DESEMPENHO 
À SAÍDA DO CURSO: 

O Técnico de Receção é um profissional qua-

lificado a exercer funções em: 

 Estabelecimentos hoteleiros  

 Meios complementares de alojamento tu-

rístico;  

 Agências de Viagens; Operadores turísti-

cos;  

 Câmaras Municipais; Museus 

 Empresas públicas e privadas do sector 

turístico 

 Empresas de transportes 

 Outras... 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 
PELO TÉCNICO DE RECEÇÃO 
 

 efetuar as operações de reservas em função 

dos pedidos e planificar a ocupação e a dis-

tribuição dos serviços; 

 efetuar os serviços de check-in, nomeada-

mente o acolhimento dos clientes/

hóspedes, distribuição de quartos, atribui-

ção de viaturas, inscrição em tours turísti-

cos, marcação de viagens, reservas e con-

firmações de bilhetes para espetáculos, re-

gistos manuais ou informáticos,  

 efetuar o atendimento telefónico, a distri-

buição de correspondência, os câmbios de 

moeda, a guarda de bagagens e de valores, 

etc.; 

 prestar informação sobre o património his-

tórico, cultural, etnográfico e gastronómico 

da região e do país; 

 efetuar os serviços de check-out , nomea-

damente, faturação de consumos internos, 

pagamento dos débitos de acordo com vária 

modalidades: cartão de débito/crédito, pe-

cuniário, cheques, registos manuais ou in-

formáticos; etc. 

O Curso  

       que marca 

             a Diferença 

Curso Profissional de Técnico de  Receção 

  

Plano de estudos 

Componente de formação Total  de  horas  (a) 

(ciclo de formação) 

Componente de formação sociocultural   

Português ………………………………………………… 320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) …………… 220 

Área de Integração …………………………………… 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação  100 

Educação Física ………………………………………… 140 

  Subtotal  ……………… 1000 

      

Componente de formação científica   

Matemática ………………………………………………… 100 

Psicologia e Sociologia  ……………………………… 200 

Economia  …………………………………………………… 200 

  Subtotal  ……………… 500 

      

Componente de formação técnica   

Informação Turística e Marketing……………… 290 

Administração e Legislação………………………… 270 

Operações Técnicas de Receção………………… 370 

Comunicar em Espanhol..…………………………… 170 

Formação em Contexto de Trabalho ………… 630 

  Subtotal  ……………… 1700 

  Total de horas/curso  3200 

 

O sucesso profissional é sonho... 

Receção é a realização! 


