A Escola Secundária/ 3 Aurélia de Sousa, Escola-Sede do Agrupamento de Escolas
com o mesmo nome, inclui, desde o ano de 2006, o Curso Profissional de Técnico
de Turismo, de nível Secundário (10º, 11º e 12º ano) na sua Oferta Formativa.
Desde então, mais de uma centena de alunos completou este Curso na nossa
Escola e, apraz--nos verificar que, mais de 80% dos que o concluíram frequentou
e/ou frequenta o Ensino Superior, quer na área do Turismo, quer em outras áreas
de estudos.
Sabemos que a quase totalidade dos alunos que concluiu o Curso de Técnico de
Turismo na nossa Escola – e através dele obteve o Certificado de Nível 4 do
Quadro Nacional Qualificações – tem emprego. Muitos destes alunos, ainda na
Faculdade, financiam os seus estudos universitários através de empregos que
detêm na área do Turismo.
É com satisfação que constatamos que um número considerável dos nossos exalunos exerce hoje a sua profissão em Unidades Hoteleiras, Agências de Viagem e
Companhias Aéreas, nas quais decorreu o seu estágio curricular (Formação em
Contexto de Trabalho), incluído no Curso e organizado pela Escola.
Estas são, por si só, razões válidas para continuar a incluir o Curso Profissional de
Técnico de Turismo na Oferta Formativa da Escola. Mas há mais!
-A adequação do Curso às necessidades do mercado de trabalho na área do
Turismo, setor que procura quadros intermédios especializados com o perfil dos
nossos finalistas
-A garantia de empregabilidade numa área atrativa e que continua em expansão
em Portugal
-A flexibilidade que advém do facto de os alunos obterem um Certificado
Profissional, aliada à possibilidade de prosseguirem Estudos Superiores, se assim
o desejarem

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação,
caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional.

Os Cursos Profissionais podem ser o percurso mais indicado para ti se:





concluíste o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente;
procuras um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho;
não excluis a hipótese de, mais tarde, prosseguires estudos.

O Curso Profissional de Técnico de Turismo tem como objetivo formar
profissionais habilitados para o exercício de atividades em:




Agências de Viagens
Informação e Animação Turística
Empreendimentos Turísticos

Certificação Escolar e Profissional




Equivalência ao 12º ano de escolaridade;
Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações

O Técnico de Turismo é o profissional que executa serviços de informação,
animação e organização de eventos em empresas de turismo, de reservas em
agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades turísticas.
Áreas de Atuação:
Acompanhamento de Grupos – Assistência do turista em viagem. Providencia
alojamento, refeições e transporte de bagagens.
Administração - Gestão de órgãos públicos de turismo, agências e operadores de
turismo.
Marcação de Viagens - Apresentação e venda de planos de viagens e excursões.
O técnico de turismo deve conhecer previamente todos os programas de viagens
para poder aconselhar e organizar roteiros que se adaptem o melhor possível às
exigências de cada cliente.
Planeamento - Avaliação das necessidades do mercado e do potencial turístico de
uma região, com o intuito de organizar um calendário de atividades que possa ser
fornecido aos visitantes dessa região.

