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Preâmbulo
O Projeto N.E.T.WORK é um dos onze projetos-piloto ECVET europeus com os
seguintes objetivos gerais:


constituir e consolidar uma parceria entre instituições capazes de criar e
partilhar

uma

estrutura

operacional

comum

para

o

desenvolvimento

e

experimentação do sistema ECVET;


desenvolver intervenções experimentais no âmbito do sistema ECVET, com
referência ao público alvo específico constituído por beneficiários de percursos de
formação profissional e de eventuais projetos de mobilidade, no setor do turismo
e da gestão hoteleira, com enfoque especial na área de receção do hotel e
estruturas de alojamento alternativas;



definir e implementar técnicas ECVET específicas e produzir metodologias,
especificações, orientações e um manual;



promover

a

integração

dos

sistemas,

com

vista

a

contribuir

para

o

fortalecimento de resultados do sistema ECVET num contexto mais vasto da
União Europeia.
No primeiro período de atividade do projeto, a parceria concebeu o modelo
N.E.T.Work para a aplicação do sistema ECVET; em particular, a parceria:
-

analisou os contextos nacionais da parceria (sistemas de certificação e oferta
formativa relativos ao setor do turismo e gestão hoteleira, com um enfoque
especial nas áreas de receção em hotéis e estruturas de alojamento
alternativas);

-

Selecionou os perfis formativos que serão objeto de experimentação,
equivalentes em termos de nível formal do Quadro Europeu de Qualificações
(QEQ) e do número de anos de educação/formação:
o Provider of Hospitality & Accomodation in Agrotourism (França)
o Técnico Superior para a Assistência de Direção de Hotel (Itália)
o Chefe de Receção (Portugal)
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o Rececionista (Eslovénia)
-

Analisou as estruturas modulares dos percursos formativos nos diferentes
países e identificou os correspondentes Resultados de Aprendizagem (RA)
num quadro CCC (Conhecimentos, Capacidades e Competências) para cada
estrutura;

-

Identificou cinco unidades comuns e integrou em cada unidade os RA no
formato CCC;

-

Compartilhou a atribuição de pontos de crédito (global e diferenciadamente
por cada Unidade) e a atribuição diferenciada de peso percentual atribuído
aos RA nas Unidades, por cada parceiro;

-

Definiu um sistema para a verificação e avaliação dos RA.

Todo este trabalho foi realizado segundo as indicações da RECOMENDAÇÃO DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 18 de junho de 2009 sobre o
estabelecimento de um Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação
Profissional (ECVET) (Texto relevante para efeitos do EEE) (2009/C155/02), e dos
contributos dos seminários dos projetos ECVET.
Neste momento, a parceria encontra-se a organizar as sinergias e os métodos
apropriados de coordenação da experimentação a ser realizada nos países da
parceria, com base nos resultados dos Pacotes de Trabalho (PT) anteriores, com o
objetivo direto de promover (e incrementar) a mobilidade e de consolidar os seus
efeitos positivos em termos de reconhecimento/confirmação de créditos.
Pelo menos um parceiro em cada um dos países envolvidos experimentará o
modelo ECVET, como parte dos percursos formativos ou projetos de mobilidade
ativa. Nesta fase, os parceiros que desempenham um papel central no território
nacional de referência, tais como instituições e organismos de educação/formação
profissional, e possuam uma oferta imediata de cursos/percursos formativos de
qualificação específica na indústria turística, serão particularmente importantes .

N.E.T. WORK
Agreement nr. 2008-3996/001-001

47788-LLP1-2008-1-IT
4 de 40

Por esta razão, os parceiros CST e SV&CO elaboraram e coligiram os resultados 7,
8.1 e 8.2 indicados na página de rosto, elaborarando um documento abrangente as Orientações para a Aplicação do Sistema ECVET -, composto por:
1. Tipo de experimentação
2. Fases de Teste
3. Anexo 01: Correspondência das Unidades e RA do quadro PT5 com os do
percurso da experimentação
4. Anexo 02: Quadro CCC
5. Anexo 03: Descrição das Unidades e tabela comparativa dos RA
6. Anexo 04: Acordo formal
7. Anexo 05: Grelha de verificação dos conteúdos formativos do percurso segundo
o sistema ECVET
8. Anexo 06: Grelha de verificação do método de avaliação
Estes documentos serão utilizados pelos parceiros para a experimentação do
modelo

N.E.T.WORK

nos

respetivos

contextos

nacionais,

segundo

algumas

orientações elaboradas para coordenar a fase de experimentação, procurando que
todos os métodos e instrumentos definidos pela parceria sejam plenamente
respeitados. Na verdade, os campos de aplicação, as funções, o calendário, os
resultados esperados e os grupos-alvo diretos e indiretos encontram-se descritos
nas orientações.
A estrutura das orientações e as variáveis aí contidas serão delineadas de modo a
constituirem um "instrumento de trabalho" para a parceria, que também seja útil
para a extensão da experimentação a outros temas, territórios, setores.
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Orientações para a aplicação da experimentação
ECVET
A partir da análise do contexto, conduzida utilizando o resultado do PT2 (Descrição
e Seleção dos perfis de formação a testar nas experimentações) e do PT3 (Partilha
e validação das modalidades de descrição para os resultados de aprendizagem e
unidades), emergiu uma certa heterogeneidade nas práticas e instrumentos
utilizados na educação e formação profissional dos países da parceria, assim como
uma diferenciação das funções e missões entre os organismos envolvidos como
parceiros.
No entanto, isto traz valor acrescentado para o projeto, por duas ordens de razões:
representa fielmente a situação real entre os países membros da União Europeia e
permite-nos identificar e experimentar métodos para colocar o sistema ECVET em
vigor, o que envolve não apenas os organismos de certificação, mas também
aqueles que operam "a montante" e "a juzante" do processo de certificação.
No contexto de parceria referido, representado mais precisamente pelos resultados
dos PT3/PT4 (Descrição dos perfis de formação selecionados relacionando os
MÓDULOS dos percursos formativos com as UNIDADES) e com base na reflexão
conjunta efetuada durante a terceira reunião transnacional da parceria realizada em
Liubliana, considerou-se necessário elaborar este documento "propedêutico" ao
resultado

do

PT7

(Acordos formais) e

do

PT8

(Plano

de

experimentação

N.E.T.WORK).
Para este efeito, o CST e a SV&CO pretendem propor e partilhar com a parceria
alguns métodos de experimentação que, por um lado, correspondem ao que estava
previsto na candidatura do projeto (cfr. PT8 e PT9) e, por outro, respondem às
situações e necessidades a enfrentar por cada parceiro.
Especificamente, o documento pretende facultar instrumentos de experimentação
que permitam a cada parceiro realizar uma ação em conformidade com a sua
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própria missão institucional e com as áreas e tipologias de formação existentes no
seu próprio contexto.
Esta

configuração

permite-nos

também

oferecer,

através

de

evidências

experimentais, indicações para a Agência que monitoriza o trabalho da parceria,
sobre a possibilidade de diferentes organismos ativos em campos diversificados no
setor da educação e formação profissional trabalharem de acordo com o sistema
ECVET; e que o mesmo sistema pode oferecer - mesmo no âmbito de processos de
Educação e Formação Profissional (EFP) diferenciados em utilização nos países de
referência – formas de aplicação homogéneas, que são capazes de envolver todos
os níveis de atuação presentes à data.
Este documento de trabalho foi enviado para cada parceiro em antecipação da
apresentação de um plano de experimentação que, tal como previsto pelo projeto
(cfr. PT8: Resultado 8.1), integrará informação detalhada sobre:
-

Os percursos de formação escolhidos para a experimentação, e a sua
estruturação consistente com o quadro dos RA e Unidades já acordado pelos
parceiros (v. Anexo nº01: Correspondência das Unidades e RA do quadro PT5
com os do percurso da experimentação);

-

Os resultados esperados;

-

A organização (calendarização, recursos, metas, etc.);

-

Os

sujeitos

(aprendentes,

estudantes,

estruturas,

percursos,

etc...)

envolvidos e as respetivas funções;
-

Atividades de suporte;

-

Atividades de monotorização.

Depois de validado, este documento representará também a referência técnica para
a estipulação dos "Acordos Formais" (PT7).

1. Tipo de experimentação
Como

parte

do

projeto

N.E.T.WORK,

será

realizada

uma

“experimentação

observada” dos percursos identificados pelos parceiros nos respetivos Acordos
Formais, através da aplicação dos instrumentos produzidos nas antecedentes fases
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de comparação e coordenação da parceria aos diversos percursos formativos. Em
particular, as referências principais serão o Quadro CCC (v. Anexo nº02) e a síntese
do PT5 (v. Anexo nº03).

2. Fases de teste
2.1.

Identificação de percursos formativos coerentes ativos no período de

tempo considerado
Para alguns parceiros será possível ativar a experimentação como parte dos
percursos analisados nos PT2/3, enquanto que, para outros, poderá ser
necessário celebrar acordos com outros organismos que desenvolvam
percursos formativos similares na área de estudos em questão. Destacamos o
facto que a experimentação pode até ser realizada em percursos formativos
que não são diretamente desenvolvidos pelo parceiro. De facto, como esta é
uma experimentação “observada”, não se afigura como obrigatoriamente
relacionada com o envolvimento direto do parceiro na gestão do percurso
formativo. Esta gestão pode ser delegada em estruturas de formação
“externas” que garantam:
a) A condução do percurso formativo no período de tempo previsto pelo
projeto (entre novembro de 2010 e abril de 2011);
b) O desenvolvimento de formação similar à área de referência do projeto e
que possa ser reconduzida ao sistema CCC.
Por conseguinte, será suficiente identificar, nos vários “Acordos Formais”,
uma estrutura adequada que garanta o compromisso de um coordenador
pedagógico e dos respetivos formadores/professores no sentido de aplicarem,
na sua atividade formativa corrente, os instrumentos elaborados no Projeto.
2.2.

Ativação de acordos com organismos de formação, com a estipulação

de um modelo de acordo
Tanto no caso de gestão direta da formação pelo parceiro, como no caso de a
experimentação ser desenvolvida em percursos geridos por terceiros, um
Acordo Formal deve ser sempre assinado em conformidade com o modelo
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preparado pela SV&CO e pelo CST (v. Anexo nº04), acordo esse que incluirá
o plano de experimentação.
2.3.

Ativação do processo de experimentação observada

Refere-se:


À “interpretação”, da parte dos formadores/professores, dos conteúdos
formativos dos percursos desenvolvidos em termos de CCC (resultado PT3.
V. Anexo nº01) e Unidades/RA (resultado PT5. V. Anexo nº02), utilizando
as grelhas preparadas pelo CST e pela SV&CO (v. Anexo nº05);



À transferência destes conteúdos para o quadro de RA e Unidades definido
segundo os resultados dos PT5 e PT6;



Ao cálculo dos pontos de crédito, começando com os valores estabelecidos
para os RA no resultado do PT5;



A uma explicação dos métodos de verificação e avaliação, segundo a grelha
preparada pelo CST e SV&CO (v. Anexo nº06);



À emissão de “certificação” para cada participante na experimentação, de
acordo com um formato comum a todos os parceiros que será acordado
com base no primeiro feedback da experimentação. Na “certificação”, da
qual um esboço será preparado pelo CST e pela SV&CO e distribuído no
final de janeiro de 2011, os resultados da experimentação observada serão
referidos nos termos do sistema ECVET (Unidades, RA, Pontos de Crédito).

A experimentação durará 7 meses, com início previsto para novembro de 2010 e
termo em finais de abril de 2011. Deve ser aplicada a cerca de 30 indivíduos por
parceiro, que podem pertencer a um ou mais cursos. Não obstante, a avaliação
será efetuada identificando os resultados de forma distinta para cada participante.
A experimentação deve ser monitorizada em termos quantitativos e qualitativos:


No

que

concerne

aos

dados

quantitativos,

cada

parceiro

ativo

na

experimentação elaborará, pelo menos, dois “registos de atividade” – um em
31 de dezembro de 2010 e outro em 15 de abril de 2011 –, de acordo com o
formato que será posteriormente preparado pelo CST e pela SV&CO.
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No que respeita aos dados qualitativos, no final da experimentação será
disponibilizado um “teste de satisfação” aos sujeitos envolvidos, que será
igualmente preparado por CST e SV&CO, visando a execução de avaliações de
eficiência e eficácia relativamente aos produtos/instrumentos testados.
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Anexo nº01: Correspondência das Unidades e RA do quadro PT5 com
os do percurso da experimentação (*)
(*) Esta grelha tem uma função indicativa e destina-se a ser aplicada
apenas aos percursos de formação que não serão desenvolvidos
diretamente pelos parceiros e que não foram analisados nos PT3 e PT4.
Quadro PT5

Percurso em Experimentação
CONTROLO

NOTAS

UNIDADE 1 = Coordenar a
gestão
operacional
do
departamento de receção
Supervisionar e gerir a fase de
acolhimento
Supervisionar e gerir as fases de
check-in e check-out
Supervisionar e gerir a fase de
estadia
Aceitar, negociar e gerir as reservas e
a documentação associada
Receber e aconselhar os hóspedes,
realizar os procedimentos de check-in
e check-out, emitir a conta
Preparar, promover e vender os
serviços
de
estabelecimentos
hoteleiros
Organizar e coordenar as atividades
do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas
Planear ou colaborar no planeamento
das atividades do serviço de receção.

UNIDADE 2 = Informar os
hóspedes
e
aconselhá-los
sobre serviços e eventos no
meio local
Organizar e gerir informação sobre os
serviços no meio local
Aumentar o nível de satisfação do
cliente relativamente aos serviços
prestados
Propor e aplicar medidas destinadas a
fomentar a fidelização dos clientes
Organizar e coordenar as atividades
do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas
Colaborar no esforço de vendas do
hotel
Adquirir e avaliar os dados sobre o
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turismo a partir de diferentes fontes,
aconselhar os clientes e vender
serviços
Preparar e oferecer os programas de
turismo local e vender os programas
turísticos
Incentivar e coordenar a ligação entre
profissionais
do
turismo
(estabelecimentos)
na
área
do
destino
turístico,
avançar
com
serviços informativos, de venda e de
marketing no turismo local, planear
ofertas de pacotes turísticos
Aconselhar os clientes relativamente
às oportunidades oferecidas pela
região
Organizar a prestação de serviços de
turismo rural

UNIDADE 3 = Manter uma
comunicação
eficiente
e
colaborar
com
outros
departamentos do hotel
Planear ou colaborar no planeamento
das atividades do serviço de receção
Organizar e coordenar as atividades
do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas
Organizar e conduzir o trabalho de
equipa (atividades)
Colaborar no seu próprio setor com as
opções
de
organização
da
administração

UNIDADE 4 = Escolher formas
apropriadas de organizar as
suas atividades e, quando
necessário, as do pessoal no
serviço de receção
Organizar e coordenar as atividades
do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas
Cooperar com o departamento de
pessoal na gestão de recursos
humanos
Identificar
os
aspetos
e
as
características principais da gestão e
organização de uma unidade hoteleira
Identificar os princípios e técnicas
de gestão de recursos humanos,
liderança e relações interpessoais
Analisar, planear e preparar o seu
trabalho e controlar o dos colegas

N.E.T. WORK
Agreement nr. 2008-3996/001-001

47788-LLP1-2008-1-IT
12 de 40

Analisar, planear e preparar o
trabalho
dos
colegas
e
controlar/supervisionar o respetivo
trabalho
Ser responsável pela organização e
pelo decurso tranquilo das atividades
de oferta hoteleira complementar
Reconhecer e avaliar situações de
trabalho
e
problemas,
aplicando
conhecimentos técnicos e capacidades
de uma forma pró-ativa para conceber
estruturas organizacionais em relação
às próprias atividades, recursos e
necessidades
Gerir eficazmente as relações num
contexto organizacional e de trabalho,
no âmbito do seu próprio grupo de
trabalho e fora dele

UNIDADE 5 = Realizar tarefas
financeiras,
conduzir
atividades
comerciais
e
assegurar
o
controlo
de
qualidade do trabalho e dos
serviços prestados
Planear ou colaborar no planeamento
das atividades do serviço de receção
Organizar e coordenar as atividades
do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas
Contribuir para o aumento de vendas
do hotel
Identificar os aspetos e características
principais de gestão empresarial e
organização
Identificar as técnicas fundamentais
de marketing
Preparar e implementar os cálculos e
monitorizar as transações financeiras
Comercializar produtos e serviços e
elaborar contratos de vendas
Organizar e gerir os procedimentos
administrativos relacionados com o
funcionamento do seu próprio setor
Colaborar
na
coordenação
e
realização de intervenções em termos
de negócio e de marketing no seu
próprio setor

N.E.T. WORK
Agreement nr. 2008-3996/001-001

47788-LLP1-2008-1-IT
13 de 40

Anexo nº02:

Quadro CCC

Macrocompetência  = É capaz de coordenar a gestão operacional do
departamento, de acordo com parâmetros de eficiência, eficácia e
qualidade
Conhecimentos
Capacidades
Competências
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Conhece
procedimentos
para o uso de TIC
Conhece
técnicas
de comunicação
Conhece
técnicas
de venda
Conhece
os
procedimentos
necessaries
para
operações
de
reserve de quartos
Conhece a missão
do hotel, assim
como os serviços
disponíveis
Conhece
dois
idiomas
estrangeiros

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otimiza o uso de ferramentas
informáticas no serviço de
receção
Presta
informação
sobre
disponibilidade de serviços e
condições de venda
Recebe pedidos de reserve
através
de
diversas
plataformas de comunicação
Confirma ou rejeita reservas
na base do plano de otimização
da capacidade do hotel
Gere
cancelamentos,
overbookings and alterações nas
reservas
Comunica com os hóspedes em
dois idiomas estrangeiros

7.
7.

8.

9.

Conhece
as
metodologias
e
técnicas
do
sistema de checkin
Conhece
os
procedimentos de
emergência

Conhece
os
princípios para a
resolução
/
satisfação
das
reclamações,
sugestões,
necessidades
e
expectativas
dos
clientes

10. Conhece

os
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Regista
as
chegadas
nos
documentos obrigatórios.
8. Abre uma conta e uma posição
para o cliente
9. Descobre as necessidades dos
hóspedes
10. Comunica as normas do hotel
11. Informa novos hóspedes sobre
a gama de serviços de hotel

1. É capaz de gerir a fase
de venda
(é capaz de efetuar
reservasde acordo com
a procura, o mapa de
ocupação e o plano de
distribuição de serviço)

12. Lida com reclamações
13. Manages the procedures for
handling correspondence and
registering
information
addressed to customers
14. Takes care of the safety of
guests and their property
15. Masters communication over
the telephone
16. Masters procedures in a state
of emergency (death, theft,…)

17. Regista débitos

2. É capaz de gerir a fase
de check-in
(é capaz de receber e
acompanhar
os
hóspedes)

3. É capaz de gerir a fase
de estadia
(incluindo aluguer de
veículos,
excursões
turísticas, reservas e
confirmação de bilhetes
para
espetáculos,
registos
manuais
e
informáticos,
entrega
de chaves ou cartões
magnéticos de quartos,
providenciar serviço de
bagagem,
serviços
telefónicos, distribuição
de
correspondência,
troca
de
moeda
estrangeira, guarda de
bagagem e valores,
etc.)
4. É capaz de realizar as
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Macrocompetência  = É capaz de coordenar a gestão operacional do
departamento, de acordo com parâmetros de eficiência, eficácia e
qualidade
Conhecimentos
Capacidades
Competências
procedimentos
administrativos
para o registo dos
hóspedes
11. Conhece métodos
para
recolha
e
análise de dados
estatísticos

12. Conhece
procedimentos
“check-out”
13. Conhece
procedimentos
back
office
receção.

os
de
os
de
da
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18. Prepara relatórios e impresses
19. Realiza
controlos
administrativos
20. Aplica técnicas de arquivo de
documentação
21. Atualiza a base de dados de
clientes
22. Atualiza a taxa de ocupação
23. Prepara dados sobre reservas e
efetua estatísticas (receções e
desistências)
24. Regista
as
partidas
nos
documentos obrigatórios
25. Prepara extrato de conta,
conclui e emite um recibo
26. Autentica e dá entrada a
pagamentos em dinheiro e a
crédito
27. Troca moeda estrangeira e
prepara declaração de câmbio
de divisas de acordo com as
taxas diárias

atividades de registo
de débitos e de gestão
administrativa
e
estatítisca

5. É capaz de realizar as
atividades da fase de
check-out
(designadamente,
emissão
de
contas,
faturação, pagamento
de débitos, cheques,
registos manuais ou
informáticos,
recolha
de chaves ou cartões
magnéticos
e
providenciar
serviços
de
bagagens
e
transporte)
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Macrocompetência  = É capaz de informar e aconselhar os hóspedes
sobre serviços e eventos locais
Conhecimentos
1.

2.

Conhece
o
context
histórico e cultural e os
serviços turísticos para
prestar informações aos
hóspedes
Conhece as fontes e as
técnicas para pesquisa de
informação sobre eventos

Capacidades
1.

2.

3.
3.

4.

Conhece os princípios da
construção de uma oferta
de
pacote
turístico
integrada no território
Conhece os princípios da
gestão de destinos

4.

6.

7.
5.

Conhece os princípios do
marketing territorial

8.
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Competências

Reúne
e
regista
informação
sobre
oportunidades
culturais,
naturais,
gastronómicas
do território
Mantém atualizada a base
de
dados
sobre
oportunidades oferecidas
pelo território
Contacta e colabora com
outros operadores para
preparar ofertas turísticas
integradas
Gere as relações com
intermediários
da
distribuição turística e não
turística
Informa e promove as
oportunidades
culturais,
naturais e gastronómicas
do território
Presta apoio aos hóspedes
com
no
transporte,
reservas,
informação
sobre serviços e contexto
histórico e cultural do
território
Vende lembranças e outro
material promocional

1. É
capaz
de
realizar
atividades de pesquisa de
informação
sobre
oportunidades oferecidas
pelo território envolvente
(incluindo
alugar
de
veículos,
excursões,
visitas turísticas, reserva
e confirmação de bilhetes
para espetáculos, etc.)
2. É capaz de integrar a
oferta turística com a
constribuição de outros
agentes
públicos
e
privados do território

3. É capaz de promover o
destino turístico onde a
estrutura hoteleira está
localizada

47788-LLP1-2008-1-IT
16 de 40

Macrocompetência  = É capaz de manter uma comunicação eficiente com
os outros departamentos do hotel
Conhecimentos

Capacidades
1.

2.
1. Conhece as técnicas de
comunicação
empresarial
interna
2. Conhece os mecanismos de
interfuncionalidade
na
organização operacional das
estruturas hoteleiras

3.

4.

5.

6.

3. Conhece os procedimentos
da
comunicação
interna
entre departamentos

7.
8.
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Organiza modelos de
comportamento
cooperativo orientado
para os resultados, em
função dos objetivos e
da
organização
do
negócio
Analisa a aplicação de
mecanismos
de
coordenação baseados
nas
diretrizes
da
empresa
Otimiza a transmissão
de
informação,
organizando e gerindo
momentos
de
reunião/partilha
da
informação (briefings,
debriefings, relatórios,
etc.)
Aplica
técnicas
de
control functional ao
trabalho do respetivo
departamento,
em
função das metas de
qualidade da empresa
Informa
os
outros
departamento sobre as
necessidades
particulares
dos
clientes
Informa a cozinha e, se
necessário,
outros
departamentos
sobre
reservas e chegadas de
grupos pré-anunciados
numa base diária
Reporta
reclamações
ao departamento de
vendas
Informa
o
departamento
de
vendas sobre alocações
de quartos e respetivos
períodos de estadia no
hotel

Competências

1. É capaz de analisar a
organização do trabalho, a
definição de procedimentos e
a eficácia operacional do
departamento em relação
com
os
outros
departamentos do hotel

2. É capaz de coordenar os
processos de produção e
prestação de serviços do
departamento em relação
com
os
outros
departamentos do hotel
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Macrocompetência  = É capaz de escolher formas apropriadas de
organizar as suas atividades e, quando necessário, as do pessoal no
serviço de receção
Conhecimentos
Capacidades
Competências

1.

Conhece
os
procedimentos
para
a
gestão
dos
recursos
humanos, dos materiais e
do
equipamento
da
receção

2.

Conhece as regras para a
criação de um ambiente
de trabalho positive
Conhece as técnicas de
organização do trabalho e
de
realização
de
diferentes tarefas

3.
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1. Contribui
para
a
planeamento e aquisição
dos bens e materiais
necessários
2. Colabora
na
implementação
dos
programas de qualidade,
higiene e segurança no
trabalho
3. Colabora
na
implementação
dos
programas promocionais
do hotel
4. Planifica e organizar o
próprio trabalho
5. Confirma as atividades
diárias planeadas
6. Resolve
problemas
organizacionais
e
problemas relativos ao
desempenho de tarefas
individuais
juntamente
com superiores e colegas
7. Utiliza
terminologia
profissional
8. Trabalha em equipa

1.

É capaz de definir objetivos
e atividades no serviço de
receção
segundo
estratégias,
recursos
disponíveis
e
standards
definidos
pela
administração

2.

É capaz de organizar o
próprio trabalho segundo
parâmetros de eficiência e
eficácia, e de trabalhar em
equipa
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Macrocompetência  = É capaz de realizar tarefas financeiras, conduzir
atividades comerciais e assegurar o controlo da qualidade do trabalho e
dos serviços prestados
Conhecimentos
Capacidades
Competências

1.

2.

3.

Conhece os fundamentos
do uso das TIC para a
gestão
de
atividades
comerciais
Conhece as técnicas de
gestão da qualidade do
serviços de receção

3) Conhece as principais
metodologias de análise
de
processos
e
ferramentas de análise
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1. Identifica
o
grau
de
satisfação do cliente e
define
medidas
para
ajustar serviços
2. Aplica técnicas de controlo
da qualidade do serviço
de receção
3. Organiza a informação
recolhida
e
prepara
relatórios
4. Desenvolve
procedimentos
de
promoção e vendas online
5. Elabora linhas de produtos
virtuais e um carrinho de
compras para transações
on-line
6. Aplica métodos de recolha
de
dados
(pesquisas,
entrevistas,
observação
direcionada) relativos ao
setor específico
7. Monitoriza o processo de
produção em relação aos
descritores e indices de
qualidade, produtividade e
rentabilidade
8. Aplica a regulamentação
relativa
ao
acesso
e
gestão de dados pessoais
9. Elabora um plano de ação
para
posicionar
o
respetivo
setor
no
mercado da empresa

1.

É capaz de colaborar com a
administração do hotel na
definição
de
metas
e
procedimentos
para
promover
e
conduzir
atividades comerciais

2.

É capaz de colaborar na
avaliação da qualidade dos
serviços, na verificaçao do
grau de satisfação dos
clients e na realização dos
necessários
ajustes
ou
correções
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Anexo nº03: Descrição das Unidades e tabela comparativa dos RA

UNIDADE 1= Coordenar a gestão operacional do departamento de receção
França

Itália

Supervisionar e gerir a
fase de acolhimento

Supervisionar e gerir as
fases de check-in e
check-out
Supervisionar e gerir a
fase de estadia

Portugal

Organizar e coordenar
as
atividades
do
serviço de receção e
assegurar
as
atividades
mais
complexas

Eslovénia
Aceitar, negociar e
gerir as reservas e a
documentação
associada
Receber e aconselhar
os hóspedes, realizar
os procedimentos de
check-in e check-out,
emitir a conta
Preparar, promover e
vender os serviços de
estabelecimentos
hoteleiros

UNIDADE 2 – Informar os hóspedes e aconselhá-los sobre serviços e eventos no
meio local
França

Aconselhar
os
clientes
sobre
as
oportunidades
oferecidas pela região

Itália

Organizar
e
gerir
informação sobre os
serviços no meio local

Portugal

Organizar e coordenar
as
atividades
do
serviço de receção e
assegurar
as
atividades
mais
complexas

Aumentar o nível de
satisfação do cliente
relativamente
aos
serviços prestados
Organizar a prestação
de
serviços
de
turismo rural

Propor e aplicar
medidas destinadas a
fomentar a fidelização
dos clientes
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Contribuir
para
o
aumento de vendas do
hotel

Eslovénia
Adquirir e avaliar os
dados sobre o turismo
a partir de fontes
diferentes, aconselhar
os clientes e vender
serviços
Preparar e oferecer os
programas de turismo
local e vender os
programas turísticos
Incentivar
e
coordenar a ligação
entre profissionais do
turismo
(estabelecimentos) na
área
do
destino
turístico, avançar com
serviços informativos,
de
venda
e
de
marketing no turismo
local, planear ofertas
de pacotes turísticos
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UNIDADE 3 – Manter uma comunicação eficiente e colaborar com outros
departamentos do hotel
França

Itália

Portugal

Eslovénia

Colaborar
no
seu
Planear ou colaborar no Organizar e conduzir
próprio setor com as
planeamento das atividades o trabalho de equipa
opções de organização
do serviço de receção
(atividades)
da administração
Organizar e coordenar as
atividades do serviço de
receção
e
assegurar as
atividades mais complexas
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UNIDADE 4: Escolher formas apropriadas de organizar as suas atividades e, quando
necessário, as do pessoal no serviço de receção
França

Itália
Reconhecer
e
avaliar
problemas e situações de
trabalho
problemas,
aplicando conhecimentos
técnicos e capacidades
de uma forma pró-ativa
conceber
estruturas
organizacionais
em
relação
às
próprias
atividades, recursos e
necessidades
Gerir eficazmente as
relações num contexto
organizacional
e
de
trabalho, no âmbito do
seu próprio grupo de
trabalho e fora dele

Portugal
Planear ou colaborar
no planeamento das
atividades do serviço
de receção

Assegurar a gestão
humana e funcional da
equipa de trabalho

Analisar,
planear
e
preparar o seu trabalho
e
controlar
o
dos
colegas

Organizar e coordenar
as
atividades
no
serviço de receção e
assegurar
as
atividades
mais
complexas
Cooperar
com
o
departamento pessoal
na gestão de recursos
humanos
Identificar
os
princípios e as técnicas
de gestão dos recursos
humanos, liderança e
relações interpessoais.
Identificar os aspetos
e
características
principais da gestão e
organização de uma
unidade hoteleira
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Eslovénia

Analisar,
planear
e
preparar o trabalho de
colegas
e
controlar/supervisionar
o respetivo trabalho

Ser responsável pela
organização
e
pelo
decurso tranquilo das
atividades
de
oferta
hoteleira complementar
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UNIDADE 5: Realizar tarefas financeiras, conduzir atividades comerciais e assegurar o
controlo da qualidade do trabalho e dos serviços prestados
França

Itália

Portugal

Organizar
e
ter
a
perceção
de
uma
vantagem ou evento em
turismo rural

Organizar e gerir
procedimentos
administrativos
relacionados
com
funcionamento
próprio seu setor

Promover as vantagens
do turismo rural

Colaborar
na
coordenação
e
realização
de
intervenções em termos
de negócio e
de
marketing
no
seu
próprio setor
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os
o
do

Planear ou colaborar
no planeamento das
atividades do serviço
de receção
Identificar
os
principais aspetos e
características
da
gestão empresarial e
organização
Identificar as técnicas
de
marketing
fundamentais
Organizar e coordenar
atividades no serviço
de
receção
e
assegurar
as
atividades
mais
complexas
Contribuir
para
o
aumento de vendas do
hotel

Eslovénia

Preparar e implementar
os
cálculos
e
monitorizar
as
transações financeiras

Comercializar produtos
e serviços e elaborar
contratos de venda
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Anexo nº04: Acordo Formal
No âmbito do projeto …………………………………… e mais especificamente para
realizar as ações relativas:
-

-

-

À definição de métodos e instrumentos para verificação dos resultados
de aprendizagem, com vista a que os parceiros utilizem os mesmos
instrumentos e parâmetros de avaliação (indicadores) para certificar a
obtenção dos resultados de aprendizagem (PT6);
À verificação da funcionalidade dos elementos necessários para a
experimentação subsequente em diferentes percursos de formação
(PT6);
À realização de acordos entre os parceiros para a implementação da
experimentação, no quadro do sistema ECVET (PT7);
À disponibilização das sinergias e métodos apropriados de
coordenação da experimentação a ser realizada nos países da parceria
(PT8).

Considerando que a experimentação visa tornar possível - potencialmente - a
constituição de "acordos voluntários entre duas ou mais autoridades nacionais,
os prestadores de EFP, setores ou organismos competentes em matéria de
cooperação no domínio da validação, transferência e, se apropriado, o
reconhecimento de resultados da aprendizagem e créditos "obtidos por
aprendentes em mobilidade” (Memorando de entendimento) e - em termos
operacionais - a verificação, avaliação, validação, certificação e eventual
transferência, de acordo com o sistema ECVET, das Unidades e Resultados de
Aprendizagem (RA) previstos nos percursos formativos desenvolvidos pelos
parceiros do projeto.
Entre:
…………………………………………………………………………………………………………………………
na qualidade de Parceiro do projeto, e promotor da experimentação (Entidade
Promotora)
e
……………………………………………………………………………………………………………………………
na qualidade de estrutura formativa responsável pela execução do percurso
formativo no qual a experimentação ocorrerá (Entidade Dinamizadora)
é celebrado e reciprocamente aceita o presente acordo, o qual se rege pelas
cláusulas seguintes:
1. A Entidade Promotora confia à Entidade Dinamizadora a tarefa de
conduzir a experimentação de acordo com o Plano de
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Experimentação (PE) em anexo, que constitui parte integrante do
presente acordo.
2. A experimentação será realizada no âmbito de um dos percursos
formativos apresentados pela Entidade Promotora no PT3, relativos
ao seu próprio país. Caso tal não seja possível, a experimentação
será realizada no âmbito de um percurso análogo que será descrito
no PE com o mesmo esquema.
3. A Entidade Dinamizadora compromete-se a desenvolver o processo
de experimentação através:
Da atribuição, aos formadores/professores que desenvolvem o
percurso de formação escolhido, da "verificação" dos seus
conteúdos em termos de CCC-Conhecimentos, Capacidades e
Competências e Unidades/RA, utilizando as grelhas preparadas
pela Entidade Promotora e anexas ao PE.
 Da explanação do método de experimentação e avaliação, de
acordo com a grelha preparada pela Entidade Promotora e anexa
ao PE.
 Da certificação e validação dos resultados em termos do sistema
ECVET, de acordo com a grelha preparada pela Entidade Promotora
e anexa ao PE.
4. A Entidade Promotora disponibilizará à Entidade Dinamizadora as
diretrizes e instrumentos operacionais (tabelas, grelhas analíticas,
instrumentos para experimentação e avaliação de RA, etc.).
5. A Entidade Dinamizadora compromete-se a utilizar as metodologias e
instrumentos indicados segundo as instruções da Entidade
Promotora.
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Anexo nº 05: Grelha de verificação dos conteúdos formativos do
percurso segundo o sistema ECVET

UNIDADE 1= Coordenar a gestão operacional do
departamento de receção

Realizado Avaliado

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Supervisionar e gerir a fase de acolhimento
Supervisionar e gerir as fases de check-in e check-out
Supervisionar e gerir a fase de estadia
Aceitar, negociar e gerir as reservas e a documentação
associada
Receber e aconselhar os hóspedes, realizar os procedimentos
de check-in e check-out, emitir a conta
Organizar e coordenar as atividades do serviço de receção e
assegurar as atividades mais complexas
Preparar, promover e vender os serviços de estabelecimentos
hoteleiros

RA EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS = Ser capaz de:

Realizado

Avaliado

Aceitar, negociar e gerir as reservas e documentação
associada, receber e aconselhar os clientes, realizar o checkin e os procedimentos de check-out e emitir a fatura
Receber e aconselhar os hóspedes, realizar os procedimentos
de check-in e check-out, emitir a conta
Preparar, promover e vender os serviços do estabelecimento
hoteleiro
Utilizar as novas tecnologias
Fazer estimativas de trabalho precisas e planear atividades
diárias para ir de encontro às necessidades do serviço e
cumprir os objetivos do departamento
Tomar decisões em situações complexas ou problemas no
âmbito das atividades do serviço de receção
Analisar as reclamações mais comuns e propor procedimentos
gerais para a resolução de problemas
Gerir, estabelecer procedimentos e tomar decisões em
situações específicas, tais como no-shows, overbooking,
cancelamentos, listas de espera, gestão de Sistemas de
Distribuição Global
Estabelecer relações amigáveis e corretas com os clientes,
aceitando os seus pedidos e reclamações ou lidando com os
seus problemas relacionados com a estadia
Gerir situações potencialmente conflituosas com clientes
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Desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento de estratégias
para otimização de serviços na área do alojamento
Tomar decisões sobre as tarifas dos hotéis, segundo as
condições de mercado

RA EM TERMOS DE CONHECIMENTOS = Saber:

Realizado

Avaliado

Realizado

Avaliado

Métodos de planeamento, organização e coordenação do
trabalho aplicável aos serviços de receção
Técnicas de resolução de problemas, aplicáveis à hotelaria
Normas de gestão e procedimentos gerais para a resolução de
problemas relacionados no-shows, overbooking e gestão de
Sistemas de Distribuição Global.
A política do hotel e as regulamentações sobre os
procedimentos a seguir no que diz respeito a reclamações,
comportamento inadequado do cliente, etc.
Técnicas e métodos de recolha, análise e tratamento de dados
de vários tipos e com diferentes objetivos ou propósitos
Regras para a comunicação com os superiores hierárquicos,
colegas, clientes e entidades externas, públicas ou outras
A organização do trabalho na receção, tarefas de receção e
aplicação das condições de trabalho, o significado de trabalho
de equipa, de modo a satisfazer os hóspedes
As noções básicas em termos da utilização de programas e
equipamentos informáticos do hotel
Os procedimentos administrativos de um hotel
Os procedimentos básicos para a criação de um arquivo
As técnicas e procedimentos relativos ao check-in e check-out
Tecnologias da informação:
(hardware e software)

instrumentos

e

programas

RA EM TERMOS DE CAPACIDADES
Organizar e estabelecer padrões de desempenho para cada
tipo de atividade
Tomar as decisões sobre mudanças nos planos de alojamento,
de acordo com os eventos e estratégias para maximizar a
capacidade do hotel
Gerir o check-in e check-out
Gerir e tomar decisões apropriadas em situações específicas
relacionadas com no-show, overbooking, cancelamentos,
listas de espera, ou outros acontecimentos inesperados
Planear estratégias para maximizar o alojamento e a
ocupação
Definir a taxa diária de alojamento, dependendo do mercado
Criar serviços de registo e emissão de contas
Transmitir a informação aos diferentes departamentos
Otimizar o uso de ferramentas informáticas no serviço de
receção
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UNIDADE 2 – Informar os hóspedes e aconselhá-los
Realizado Avaliado
sobre serviços e eventos no meio local

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Organizar e gerir informação sobre os serviços no meio local
Aumentar o nível de satisfação do cliente relativamente aos
serviços prestados
Propor e aplicar medidas destinadas a fomentar a fidelização
dos clientes
Organizar e coordenar as atividades do serviço de receção e
assegurar as atividades mais complexas
Contribuir para o aumento de vendas do hotel
Adquirir e avaliar os dados sobre o turismo a partir de fontes
diferentes, aconselhar os clientes e vender serviços
Preparar e oferecer os programas de turismo local e vender os
programas turísticos
Incentivar e coordenar a ligação entre profissionais do turismo
(estabelecimentos) na área do destino turístico, avançar com
serviços informativos, de venda e de marketing no turismo
local, planear ofertas de pacotes turísticos
Aconselhar os clientes sobre as oportunidades oferecidas pela
região
Organizar a prestação de serviços de turismo rural

RA EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS = Ser capaz de:

Realizado Avaliado

Executar atividades mais específicas ou complexas, tais como
receber e tratar de clientes VIP, grupos, pessoas com
deficiências, crianças, etc.
Propor programas, pacotes de serviços ou meios promocionais
relevantes em termos comerciais e capazes de captar o
interesse dos clientes
Obter e fornecer dados significativos para o desenvolvimento
de estratégias, programas e recursos adequados às tendências
do mercado e aos interesses do cliente
Adquirir e avaliar os dados do turismo a partir de diferentes
fontes, aconselhar os clientes e vender os serviços
Preparar e oferecer programas de turismo no meio local e
vendê-los
Fornecer informações sobre o património natural e cultural
Ter em conta as motivações e expectativas dos clientes
Realizar uma avaliação do serviço (satisfação do cliente,
cumprimento das especificações)
Informar os clientes sobre as possibilidades oferecidas pela
região
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RA EM TERMOS DE CONHECIMENTOS = Saber:

Realizado Avaliado

Protocolo geral e técnicas de receção e acolhimento de
convidados VIP e especiais
Técnicas de investigação e análise de dados para exploração de
interesses e motivações específicas dos diferentes tipos de
clientes
Técnicas para melhorar a fidelização do cliente
Informação sobre a região (transporte, elemento histórico, etc.)
A oferta do meio local
Métodos estatísticos e diferentes tipos de dados estatísticos
Diferentes atividades que podem ser integradas na oferta
turística
Procedimentos e instrumentos de organização e implementação
de reservas
Legislação sobre a preservação do património natural e cultural
Os materiais comerciais (publicações) em línguas estrangeiras
A localização e o ambiente turísticos
Os produtos locais e os produtos locais protegidos
Os hábitos alimentares e culturais dos hóspedes
Técnicas para entender os diferentes grupos de clientes, as
suas necessidades e os seus costumes
A diferenciação da comunicação verbal e não-verbal
Diferentes abordagens promocionais

RA EM TERMOS DE CAPACIDADES

Realizado Avaliado

Interagir com os clientes corretamente e com empatia,
satisfazendo as suas necessidades, resolvendo os problemas,
demonstrando empenho em oferecer uma estadia agradável,
melhorando a sua satisfação e fidelizando-os ao hotel
Estabelecer contactos com várias entidades e potenciais
clientes a fim de obter informação sobre interesses atuais e
futuros em matéria de serviços na área do turismo e hotelaria
Colaborar na avaliação e melhoria dos serviços prestados aos
clientes
Adquirir e fornecer informações sobre a região
Encomendar materiais promocionais
Informar os clientes sobre eventos e atividades de turismo local
Apresentar as especificidades de áreas de turismo particulares
(características geográficas, de desenvolvimento cultural,
natural e histórico da região, da capital)
Utilizar comunicação empresarial adequada
Planear e implementar entrevistas de negócios
Reagir de forma adequada na resolução de problemas e/ou
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situações de conflito
Utilizar o método adequado de promoção de acordo com o
potencial cliente
Apresentar-se aos clientes adequadamente vestido/a e
asseado/a (roupas, aparência externa, limpeza)
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UNIDADE 3 – Manter uma comunicação eficiente e
Realizado Avaliado
colaborar com outros departamentos do hotel
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Planear ou colaborar no planeamento das atividades do serviço
de receçãoe coordenar as atividades do serviço de receção e
Organizar
assegurar as atividades mais complexas
Organizar e conduzir o trabalho de equipa (atividades)
Colaborar no seu próprio setor com as opções de organização
da administração

RA EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS = Ser capaz de:

Realizado Avaliado

Comunicar e estabelecer relações interpessoais eficazes com os
colegas, superiores hierárquicos e com entidades externas
Organizar e liderar atividades de trabalho de equipa
Apresentar-se com um portefólio profissional/vocacional
Comunicar de forma oral e escrita pelo menos em duas línguas
Utilizar diferentes códigos e métodos de interação de acordo
com o tipo de cliente, a fim de descrever e melhorar o serviço
oferecido, oralmente (na presença do cliente ou ao telefone) e
por escrito (elaboração de previsões, e-mail, etc.)

RA EM TERMOS DE CONHECIMENTOS = Saber:

Realizado Avaliado

As regras para a comunicação com os superiores hierárquicos,
colegas, clientes e entidades externas, públicas e outras
As normas para as comunicações com os superiores
hierárquicos, colegas, subordinados, clientes e outras entidades
no âmbito do serviço de receção
Diferentes métodos de apresentação
Normas para a preparação de apresentações (saudações,
introdução, núcleo da apresentação, conclusão, questões)
As condições de trabalho, o grupo de trabalho, a organização
do trabalho
Modelos teóricos de comunicação
Princípios da comunicação e da psicologia de vendas
Fundamentos psicológicos úteis para entender a dinâmica do
relacionamento com os diversos tipos de clientes
Competências linguísticas de Nível B2 na língua inglesa,
incluindo os terem técnicos do setor
Competências linguísticas de Nível B2 numa terceira língua
(francês/alemão/espanhol), incluindo os termos técnicos do
setor

RA EM TERMOS DE CAPACIDADES

Realizado Avaliado

Comunicar com diversas entidades internas e externas e
coordenar os diversos setores da unidade hoteleira
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Coordenar, com os outros setores, a recolha e transmissão de
informação e coordenar os procedimentos
Agir publicamente em diferentes situações comerciais
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UNIDADE 4: Escolher formas apropriadas de
organizar
as suas
atividades
e,
quando
necessário, as do pessoal no serviço de receção

Realizado Avaliado

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Planear ou colaborar no planeamento das atividades do
serviço de receção
Assegurar a gestão humana e funcional da equipa de trabalho
Organizar e coordenar as atividades no serviço de receção e
assegurar as atividades mais complexas
Cooperar com o departamento pessoal na gestão de recursos
humanos
Identificar os princípios e as técnicas de gestão dos recursos
humanos, liderança e relações interpessoais
Identificar os aspetos e características principais da gestão e
organização de uma unidade hoteleira
Analisar, planear e preparar o seu trabalho e controlar o dos
colegas
Analisar, planear e preparar o trabalho de colegas e
controlar/supervisionar o respetivo trabalho
Ser responsável pela organização e pelo decurso tranquilo das
atividades de oferta hoteleira complementar
Reconhecer e avaliar problemas e situações de trabalho
problemas, aplicando conhecimentos técnicos e capacidades
de uma forma pró-ativa conceber estruturas organizacionais
em relação às próprias atividades, recursos e necessidades
Gerir eficazmente as relações num contexto organizacional e
de trabalho, no âmbito do seu próprio grupo de trabalho e
fora dele

RA EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS = Ser capaz de:
Desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento de estratégias
para a otimização de serviços na área do alojamento
Fazer estimativas precisas de trabalho e planear atividades
diárias para atender às necessidades do serviço e cumprir os
objetivos do setor
Organizar e estabelecer regras para a realização de diversas
atividades a fim de tornar os recursos e o setor mais
produtivos e garantir a unidade e a segurança das pessoas
Coordenar e supervisionar as atividades do setor visando a
prestação de serviços de qualidade
Tomar decisões em situações complexas ou problemas no
âmbito das atividades do serviço de receção
Identificar as necessidades dentro do departamento de
recursos humanos que vão de encontro às verdadeiras
necessidades do setor
Analisar, planear e preparar o próprio trabalho e supervisionar
o trabalho dos colegas
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Realizado Avaliado

RA EM TERMOS DE CONHECIMENTOS = Saber:

Realizado Avaliado

Técnicas de planeamento aplicadas ao serviço de receção
Tipos de atividades procuradas pelo hotel e as suas
características e exigências de trabalho em relação aos
serviços de receção recebidos (ginásio, aluguer de salas,
eventos, etc.)
Técnicas de recolha, análise e processamento de dados,
aplicáveis à organização do trabalho de receção
Métodos de planeamento, organização e coordenação
Técnicas de organização do trabalho, de gestão e controlo do
tempo, aplicáveis ao serviço de receção
Técnicas para a supervisão e orientação de funcionários do
serviço de receção
Técnicas de organização e gestão de equipas de trabalho e de
organização e gestão de trabalho por turnos
Legislação geral sobre trabalho por turnos, férias e faltas e as
regras do hotel sobre a matéria
Conceitos e funções básicas de gestão do pessoal
Funções básicas da gestão (planear, organizar, dirigir,
controlar) e as suas características gerais
Conceito de planeamento (ponto de partida, ponto de
chegada, elementos do percurso)
Métodos e técnicas gerais de planeamento, definição de
objetivos e programação de atividades
Componentes da atividade de gestão dos recursos humanos,
gestão administrativa, gestão funcional e humana
O código de conduta de acordo com o conceito comercial do
hotel
Normas de proteção da saúde no local de trabalho
Técnicas para determinar as necessidades em termos de
recursos humanos e materiais aplicáveis ao serviço de receção
Elementos - chave na organização dos departamentos ou
setores (objetivos e planos, relações de autoridade,
organização de trabalho, características das pessoas)

RA EM TERMOS DE CAPACIDADES

Realizado Avaliado

Estabelecer objetivos e planos, estratégias de operação,
desenvolvimento e rentabilidade do serviço de receção
Antecipar as necessidades em termos de recursos humanos e
materiais, considerando os objetivos, estratégias e projeções
ocupacionais
Planear e distribuir as atividades do dia, tendo em conta o
volume estimado, os tipos de trabalho a fazer e tempos de
execução das tarefas, atribuições de serviço, estratégias e
objetivos para o setor e os recursos humanos disponíveis
Organizar e estabelecer padrões de desempenho para cada
tipo de atividade
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Estabelecer normas de organização da documentação do
arquivo do serviço de receção, que contribuem para a rapidez
e eficiência do trabalho burocrático
Organizar turnos de trabalho para o serviço de receção, de
acordo com as atividades esperadas, o movimento geral, os
picos de trabalho e o pessoal disponível
Aplicar de forma coerente os regulamentos de proteção da
saúde no seu trabalho e no dos seus colegas
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UNIDADE 5: Realizar tarefas financeiras, conduzir
atividades comerciais e assegurar o controlo da qualidade Realizado Avaliado
do trabalho e dos serviços prestados

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Planear ou colaborar no planeamento das atividades do serviço
de receção
Organizar e coordenar atividades no serviço de receção e
assegurar as atividades mais complexas
Contribuir para o aumento de vendas do hotel
Identificar os principais aspetos e características da gestão
empresarial e organização
Identificar as técnicas de marketing fundamentais
Colaborar na coordenação e realização de intervenções em
termos de negócio e de marketing no seu próprio setor
Preparar e implementar os cálculos e monitorizar as transações
financeiras
Comercializar produtos e serviços e elaborar contratos de venda
Organizar e gerir os procedimentos administrativos relacionados
com o funcionamento do seu próprio setor

RA EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS = Ser capaz de:

Realizado Avaliado

Tomar decisões sobre tarifas do hotel de acordo com a situação
do mercado, rentabilizando os recursos e otimizando a relação
custo/benefício
Demonstrar conhecimento da finalidade e do funcionamento
geral de um hotel, no que se refere, nomeadamente, à receção,
às normas gerais de organização e gestão de negócios, regras de
exploração de novos mercados e de organizações ou de meios,
fornecedores de dados úteis para previsões e planeamento de
várias estratégias
Controlar as condições que determinam a necessidade de
alterações de preços (pesquisa e recolha de dados) e impor
mudanças em conformidade
Gerir e tomar decisões em situações que envolvam problemas de
faturação e contas dos clientes, contas correntes da empresa,
etc.
Propor programas, pacotes de serviços ou meios promocionais
que sejam relevantes em termos comerciais e capazes de captar
o interesse dos clientes
Obter e fornecer dados significativos para o desenvolvimento de
estratégias, programas e recursos adequados às tendências do
mercado e aos interesses do cliente
Comercializar produtos e serviços e elaborar contratos de vendas
Preparar e implementar cálculos
comerciais financeiras
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RA EM TERMOS DE CONHECIMENTOS = Saber:

Realizado Avaliado

O conceito de orçamento, suas partes e itens
Conceitos e regras para o cálculo do custo/ benefício
Regras para a exploração de novos mercados em termos de
alojamento hoteleiro
Padrões de qualidade e produtividade para os serviços de
receção
Métodos e técnicas de controlo de qualidade aplicáveis às
atividades de receção
Elementos relativos a legislação tributária e fiscal
Tipos de livros de contabilidade, documentos e suas
características
O arquivo documentos relativos à contabilidade
O software principal de contabilidade
Normas gerais e internas, exigências relativamente a problemas
de faturação e contas de clientes, conta(s) corrente(s) da
empresa, dificuldades de cobrança de dívidas, etc.
Técnicas de promoção e venda de serviços
Técnicas para melhorar a fidelização dos clientes
Técnicas de controlo de resultados na hotelaria
Métodos e técnicas de controlo de qualidade e os seus requisitos
básicos (objetividade, flexibilidade, adequação à situação e
possibilidade de correção)
Técnicas de marketing para a indústria hoteleira
As receitas e as saídas
A diferenciação entre as despesas
O termo “desvalorização”
Os termos específicos básicos no domínio do turismo e hotelaria
Normas básicas de contabilidade e indicadores de sucesso
empresarial
A importância dos investimentos
Técnicas para a conceção e organização da divulgação e
promoção de serviços, aplicáveis a situações específicas

RA EM TERMOS DE CAPACIDADES

Realizado Avaliado

Fazer previsões e propostas de orçamento de receitas e
despesas do serviço de receção (pessoal, materiais, uniformes,
etc.) e monitorizar o cumprimento do orçamento estabelecido,
propondo alterações, se necessário
Garantir pesquisa de mercado através de contactos com
entidades públicas, empresas similares, ou por outros meios
Desenvolver procedimentos para a fidelização do cliente após a
sua estadia, tentando entender os seus gostos e interesses,
contactando-o para mostrar o interesse do hotel na sua
satisfação e bem-estar e desenvolvendo modos de acolhimento
adequados às suas características pessoais
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Garantir o acompanhamento dos resultados alcançados pela
unidade hoteleira
Identificar e caracterizar os princípios gerais e técnicas
fundamentais de organização do trabalho e controlo de qualidade
Preparar uma simples declaração de resultados empresariais
Lidar com as comissões de agências
Lidar com pagamentos em atraso
Cuidar da gestão administrativa corrente
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Anexo n.º06: Grelha de Verificação do Método de Avaliação
Tipo de teste

Instrumentos

Observações

Aplicação nas Unidades
1

TESTES ESCRITOS

Questões
fechadas

Questões
abertas

Soluções
de caso
Testes
“Tradicionais”
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2

3

4

5

Escolha múltipla
Questões
a
serem
completadas
(com
a
escolha de um conjunto de
opções)
Preencher
nos
espaços
(com a escolha de um
conjunto de opções)
Mini-casos (com questões
de múltipla escolha)
Questões de associação
Questões abertas
Escolha múltipla
Questões
a
serem
completadas (texto livre)
Preencher
os
espaços
(texto livre)
Mini-casos (com questões
abertas)
Com texto livre
Com questões abertas
Com questões fechadas
Composições
Problemas
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SIMULAÇÕES

TESTES
PRÁTICOS

TESTES
ORAIS

Tipo de teste
Entrevistas

Exercícios
(por
equações, etc.)
Instrumentos
estruturadas

ex.:
Observações

1

semiestruturas
não estruturadas

Check-list
de
observações
Relatórios
técnicos

relacionadas com processo
relacionadas com o produto

Check-list
de
observações

processo relacionado
produto relacionado

=

Relatórios
técnicos
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2

3

4

5

