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Atividades a desempenhar 
pelo técnico de Turismo 

Ambiental e Rural 

Agrupamento de Escolas de 
Tondela Cândido de 
Figueiredo  / Escola 

Secundária de Molelos 

 

• Colaborar na conservação, prote-
ção e valorização dos espaços na-
turais e rurais, assim como na sua 
divulgação e oferta turística; 

• Organizar e efetuar o atendimento 
e a receção de clientes em aloja-
mento; 

• Organizar e dinamizar atividades 
de animação ambiental e rural, em 
espaços abertos e /ou fechados, de 
acordo com as necessidades e as 
motivações dos clientes; 

• Pesquisar e interpretar informa-
ções sobre recursos e as potencia-
lidades turísticas locais e regionais 
(gastronomia, interesses culturais, 
históricos e naturais); 

• Aplicar as técnicas de atendimento 
e acolhimento dos clientes; 

• Identificar e definir atividades de 
animação ambiental e rural; 

• Participar na sensibilização e pre-
servação ambientais e culturais, 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das populações; 

• Aplicar as normas de segurança, 
higiene, saúde e proteção ambien-
tal respeitantes à atividade profis-
sional do Técnico de Turismo Am-
biental e Rural; 

 

Curso Profissional de Técnico 
de Turismo Ambiental e Rural 

 
Área de Formação: 
TURISMO E LAZER 

 
Ano letivo 2014/2017 

 
Curso Profissional do Ensino 

Secundário 
 

Agrupamento de Escolas de 
Tondela Cândido de Figueiredo                        

 
Escola Secundária de Molelos 
 



O (A) Técnico (a) de Turismo 

Ambiental e Rural é o profis-

sional que participa na aplica-

ção de medidas de valorização 

do turismo em espaço rural, 

executando serviços de rece-

ção em alojamento rural e de 

informação, organização e ani-

mação de eventos. 

PERFIL DE DESEMPENHO 
À SAÍDA DO CURSO 

 

Matriz Curricular do Curso  

Certificação Escolar e Profissional 
Diploma equivalente ao Ensino Secundário (12º ano) 
e um Certificado de Qualificação Profissional. 

 
O Técnico de Turismo Ambi-
ental e Rural é um profissio-
nal qualificado a exercer fun-
ções em: 
 

• Empresas de Turismo em Es-
paço Rural; 

• Autarquias  (departamentos 
de Turismo, Postos de Turismo, 
etc); 

• Parques de Campismo; 
• Áreas protegidas (parques na-

turais, reservas, etc); 
• Pousadas da Juventude; 
• Unidades Hoteleiras; 
• Agências de viagens; 
• Empresas e Associações de 

animação cultural; 
• Regiões de Turismo. 

  
Componentes de Formação 
  

  
Horas 
  

Sócio-cultural:  

 Português 320 

Língua Estrangeira - Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

100 

Educação Física 140 

   

Científica:   

Matemática 100 

Geografia 200 

História da Cultura e das Artes 200 

   

Técnica:   

Ambiente e Desenvolvimento 
Rural 

a) 

Turismo e Técnicas de Ges-
tão 

a) 

Técnicas de Acolhimento e 
Animação 

a) 

Comunicar numa Língua Estran-
geira (a designar)  

a) 

Subtotal 1100 

Formação em Contexto de 
Trabalho (empresa) 

600 

TOTAL 3200 

a) Carga horária a definir pelo Agrupamento 


