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Premissa
A revisão da descrição italiana de formação (WP 3), a grelha italiana "MÓDULOS para
ligar os percursos de formação às UNIDADES" (WP 4) e o resultado nº5 foram
considerados durante a reunião de parceria em Liubliana, realizada de 3 a 4 de junho
de 2010, tendo em conta um percurso – "Técnico Especializado em Assistência à
Gestão Hoteleira", implementado desde outubro de 2009 por Lavagna Sviluppo (e,
como parceiro, UGAL Federalberghi Riviera del Levante) e financiado pelo FSE e pela
Região da Ligúria. Assim sendo, este documento complementa o anterior; segue a
aplicação plena da metodologia do processo de análise, dentro de um sistema ECVET,
identificado e validado pela parceria.

Apresentamos, de seguida, alguma informação dada na RECOMENDAÇÃO DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 18 de junho de 2009, sobre a criação do
Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) (texto
relevante para efeitos do EEE) (2009/C 155/02); este texto representa uma base
essencial de conhecimento, tendo sido igualmente incluídos os objetivos do nosso
projeto e as ações específicas do WP 5 e WP 6.

Especificamente:

Art.6º: “O objetivo da presente recomendação é criar um Sistema Europeu de
Créditos do Ensino e Formação Profissionais («ECVET»), com o objetivo de
facilitar a transferência, o reconhecimento e a acumulação de resultados
avaliados de aprendizagem a todos os cidadãos que desejem obter uma
determinada qualificação. Este sistema melhorará a compreensão geral dos
resultados de aprendizagem dos cidadãos bem como a sua transparência,
mobilidade transnacional e transferência entre os Estados-Membros e, se for
o caso, a nível nacional, no quadro de um espaço de aprendizagem ao longo
da

vida

sem

fronteiras,

e

melhorará igualmente

a mobilidade

e

a

transferência de qualificações a nível nacional entre vários setores da
economia e no interior do mercado de trabalho; por outro lado, contribuirá
para o desenvolvimento e expansão da cooperação europeia em matéria de
educação e formação.”
Art.8º: “O sistema ECVET aplica-se a todos os resultados de aprendizagem que
podem, em princípio, ser alcançados através dos diferentes percursos de
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ensino e de aprendizagem a todos os níveis do Quadro Europeu de
Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida («QEQ»), e de seguida
podem ser transferidos e reconhecidos. Por conseguinte, a presente
recomendação contribui para a realização de objetivos mais amplos como a
promoção

da

aprendizagem

empregabilidade,

a

abertura

ao
à

longo

da

mobilidade

vida
e

a

e

a

melhoria

inclusão

social

da
dos

trabalhadores e aprendentes. Facilita em especial o desenvolvimento de
percursos flexíveis e individualizados e também o reconhecimento dos
resultados de aprendizagem alcançados através da aprendizagem não formal
e informal.”
Art. 9º: “A

adoção

de

princípios

transparentes

de

garantia

da

qualidade,

o

intercâmbio de informação e a criação de parcerias entre as entidades
competentes em matéria de qualificação, os prestadores de EFP e outras
partes interessadas podem ajudar a reforçar a confiança mútua e contribuir
para a aplicação da presente recomendação.”
Art.10º:

“A

presente

recomendação

deverá

facilitar

a

compatibilidade,

a

comparabilidade e a complementaridade dos sistemas de crédito utilizados
no EFP e no Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos do
Ensino Superior («ECTS»), e dessa forma contribuir para uma maior
permeabilidade entre os níveis de ensino e formação, nos termos da
legislação e prática nacionais.”
Art.15º:“A presente recomendação é aplicável sem prejuízo da aplicação da Diretiva
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de
2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, que
estabelece direitos e obrigações para as autoridades nacionais competentes e
os migrantes. A utilização do ECVET não deve afetar o acesso ao mercado de
trabalho, sempre que se trate de qualificações profissionais reconhecidas de
acordo com a Diretiva 2005/36/CE. Por outro lado, o ECVET não implica
qualquer novo direito dos cidadãos a obterem o reconhecimento automático
de resultados de aprendizagem ou de pontos.”
Art. 17º:“Atendendo a que os objetivos da presente recomendação, a saber, apoiar e
complementar as atividades dos Estados-Membros, facilitar a cooperação
entre eles, aumentar a transparência e promover a mobilidade e a
aprendizagem ao longo da vida, não podem ser suficientemente realizados
pelos Estados-Membros e podem, pois, devido à dimensão e aos efeitos ser
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mais bem alcançados a nível comunitário, a Comunidade pode tomar
medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade do artigo 5 do
Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado
no mesmo artigo, a presente recomendação não excede o necessário para
atingir esses objetivos, uma vez que não substitui nem define os sistemas de
qualificações, as qualificações e/ou os sistemas de créditos nacionais, não
prescreve resultados de aprendizagem ou competências específicos e não
visa nem requer a fragmentação ou a harmonização dos sistemas de
qualificações.”

Os objetivos do sistema e do projeto N.E.T.WORK são, então, os seguintes:
 Criar as condições necessárias e aprovar medidas, conforme o caso, a fim de
que, a partir de 2012 — de acordo com a legislação e práticas nacionais, e com
base na experimentação e ensaio — o sistema ECVET possa ser gradualmente
aplicado às qualificações do sistema EFP a todos os níveis do QEQ, bem como
utilizado para efeitos de transferência, reconhecimento e acumulação de
resultados de aprendizagem alcançados em contextos formais e, se for o caso,
não formais e informais.
 Apoiar a criação de parcerias e de redes nacionais e europeias entre as
instâncias competentes em matéria de qualificações e de certificação, as
instituições de EFP, os parceiros sociais e outras partes interessadas, dedicadas
à experimentação, aplicação e promoção do sistema ECVET.
 Propor uma abordagem segundo a qual os resultados da aprendizagem
adquiridos noutros países possam ser tidos em consideração para efeitos de
emissão de um certificado de habilitações no país de origem dos cidadãos
envolvidos no processo.
 Definir, validar e reconhecer – dentro das diversas caracterizações específicas
de percursos de formação que possam efetivamente ser encontrados na área
escolhida

de

qualificação

-

"módulos"

(unidades

de

resultados

de

aprendizagem) congruentes e mensuráveis, válidos para todas as nações
parceiras.
 Celebrar

acordos/

convenções

destinados(as)

a

garantir,

da

parte

dos

organismos competentes, a validação e a continuidade da parceria, com o
reconhecimento/ certificação aprovado(a), definido(a) através dos métodos do
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sistema ECVET, e ampliar tanto quanto possível a área de aplicabilidade
aprovada.
 Criar e experimentar instrumentos comuns para a definição, atuação, validação
e reconhecimento dos percursos de formação modular já existentes nos países
parceiros, no âmbito do sistema ECVET (incluindo também nestes os processos
de apoio, validação e reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida), com
o duplo objetivo de facilitar a mobilidade em diferentes fases e situações de
formação

e

de

permitir

a

"acumulação"

de

créditos

potencialmente

reconhecíveis, para fins de emprego, em toda a comunidade.
 Criar uma ferramenta para os responsáveis envolvidos, profissionais e órgãos
competentes que lhes permita comparar mais facilmente os resultados da
aprendizagem

adquirida

em

diferentes

países,

bem

como

validá-los

e

reconhecê-los.
 Definir um mecanismo para dar resposta às necessidades dos utilizadores e,
consequentemente, uma forma de permitir que as pessoas continuem o seu
percurso de aprendizagem com base nos seus resultados de aprendizagem
quando se deslocam de um contexto de aprendizagem para outro, em particular
no quadro da mobilidade.
 Estabelecer um quadro metodológico, acordos e princípios comuns para
promover o diálogo entre os responsáveis do sistema de EFP.
 Propor

instrumentos

para

o

desenvolvimento

de

parcerias

entre

os

intervenientes envolvidos (órgãos competentes, profissionais responsáveis,
etc.).
 Aplicar o sistema ECVET e as suas ferramentas, em conformidade com a
legislação e a prática nacionais relativas à Educação e Formação Profissional.
 Promover e participar, juntamente com os Estados-Membros, numa rede
europeia ECVET, envolvendo as partes interessadas mais relevantes do EFP e as
entidades competentes nacionais, tendo por objetivo difundir e apoiar o sistema
ECVET nos Estados-Membros e constituir uma plataforma sustentável para a
troca de informações e experiências entre os Estados-Membros.

O projeto N.E.T.WORK, em conformidade com as recomendações da Comunidade, não
prevê, portanto, a identificação dos procedimentos e instrumentos que exigem a
modificação dos sistemas de EFP aplicados em cada país parceiro, nem deve ser
N.E.T. WORK
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responsável pela conceção de um novo curso ou “nova” qualificação. O projeto tem o
objetivo de identificar, através da análise dos contextos de referência, e de partilhar
ferramentas e métodos para aplicar os princípios e práticas dentro do sistema ECVET
nos cursos/ percursos existentes nos países parceiros. Estas ferramentas devem ser
testadas primeiro nos percursos já existentes no território de referência e, de acordo
com uma lógica de consenso, as regras e os procedimentos devem ser partilhados
para a implementação do sistema ECVET, em caso de mobilidade individual.

A análise realizada em WP 3 e WP 4 revelou, como já foi referido em vários
documentos comunitários e pesquisas, que existem muitos tipos de cursos. O Ensino e
a Formação Profissional na Europa abrange um grande número de qualificações,
diplomas, níveis, certificados, etc. Muitos países têm um quadro nacional que define
níveis de qualificação ou uma classificação para estes níveis. Estas ferramentas
podem ou não ser orientadas para a organização de ciclos de ensino ou de formação
baseados, em alguns casos, na acumulação de unidades (com ou sem créditos). Além
disso, dependendo do sistema, as qualificações podem ser obtidas apenas após um
único tipo de programa de formação formal ou na sequência de vários tipos de
programas, independentemente de o percurso de aprendizagem ser formal, não
formal ou informal. Além disso, dependendo do país, existem muitas formas de
utilização dos créditos de aprendizagem em educação e formação profissional. Nos
países onde existem vários subsistemas de ensino e formação profissional, podem
coexistir sistemas diferentes para a atribuição de créditos de aprendizagem. Noutros
casos, não há nenhum sistema de aprendizagem com créditos. No sentido de
contrariar este contexto de diversidade, várias iniciativas comunitárias registaram
recentemente progressos significativos, nomeadamente em matéria de acesso cada
vez mais fácil a ferramentas para assegurar a transparência das qualificações (CV
Europass, o suplemento ao certificado, etc.).

Uma maior transparência das qualificações é, todavia, necessária para permitir a
transferência dos resultados de aprendizagem a ser efetivamente implementados no
contexto da mobilidade.
A atenção particular dada pelo sistema ECVET aos resultados de aprendizagem
prende-se com o facto de estes permitirem a comparação não só entre uma grande
variedade de sistemas europeus de formação e especialização, mas também com os
N.E.T. WORK

47788-LLP1-2008-1-IT-ECVET
Agreement nr. 2008-3996/001-001

7 de 42

sistemas de referência mais importantes para a formação profissional – o setor da
educação e o mercado de trabalho. De acordo com a evolução do quadro educacional
europeu, os resultados da aprendizagem são "afirmações sobre o que o aluno
conhece, compreende e sabe fazer depois de terminar um percurso de formação
específico. Eles são definidos como conhecimento, capacidades e competências.”

O sistema ECVET visa o indivíduo, ou seja, é baseado no reconhecimento de
conhecimentos, capacidades e competências (CCC) adquiridos por cada aluno. Os
resultados

da aprendizagem são agrupados

em módulos

-

unidades

- com

características diferentes em sistemas de ensino diferentes. As diversas unidades
determinam os conhecimentos e as competências (CCC) que devem ser adquiridos
para alcançar uma determinada qualificação (dimensão qualitativa) e a importância
dos diversos conhecimentos, capacidades e competências (CCC) em relação à
qualificação global/ final a ser alcançada (dimensão quantitativa). No contexto ECVET
é feita uma clara distinção terminológica entre "unidades" e "módulos". O termo
"módulo" pertence ao domínio do percurso, ou seja, da organização e condução de
programas

de

formação

profissional.

Um

programa

de

formação

profissional

estruturado em módulos é composto por elementos, os quais, numa perspetiva
organizacional, diferem entre si, ou seja, eles devem ser monitorados e avaliados
separadamente. Assim sendo, um programa de formação profissional “completo”
corresponde a uma acumulação de módulos individuais.

Quando falamos de "unidades", referimo-nos à área dos resultados, em termos de
qualificações parciais, que podem ser definidas com base em conhecimentos,
capacidades e competências. As "Unidades" podem ser certificadas. A identificação
dos resultados de aprendizagem (mesmo parcial) não exclui programas de formação
holísticos (de estrutura não modular), mas, para efeitos práticos, exige uma estrutura
deste tipo numa comparação formal do processo de aprendizagem.
Uma unidade é um elemento de uma qualificação que consiste num conjunto coerente
de conhecimentos, capacidades e competências que podem ser avaliados e validados
com um número de pontos ECVET associados. Uma qualificação inclui, em princípio,
várias unidades e é composta pelo conjunto de unidades. Assim, um formando pode
obter uma qualificação se acumular as unidades exigidas, realizadas em diferentes
países e diferentes contextos (formal e, quando apropriado, não-formal e informal),
N.E.T. WORK
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respeitando

a

legislação

nacional

relativa

à

acumulação

de

unidades

e

ao

reconhecimento da aprendizagem.

Uma unidade pode ser específica para uma única qualificação ou ser comum a
diversas qualificações. Os resultados de aprendizagem esperados, que definem a
unidade, podem ser alcançados independentemente de onde ou como foram
realizados. Assim, uma unidade não deve ser confundida com uma componente de um
programa formal de aprendizagem ou formação.

O processo de trabalho
Os seguintes produtos intermédios foram analisados e comparados:
- CCC
- Percurso
- RA e Unidades
Os produtos intermédios produzidos pelos parceiros têm mostrado uma diversidade de
percursos de formação entre os países. O conteúdo atribuído às 5 Unidades (definidas
de acordo com o CCC validado em conjunto), especificamente, difere em "tamanho" e
nível do QEQ.

Uma vez que o objetivo deste projeto, tal como acima é mencionado, é testar os
procedimentos do sistema ECVET e os instrumentos nos percursos existentes em
curso em cada país da parceria, seguindo, ao mesmo tempo, as recomendações da
Comissão:
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-

Definimos um método de atribuição de créditos e efetuámos propostas de
“ponderações” para serem validadas ou corrigidas por cada parceiro;

-

Identificámos nos termos do CCC o "menor denominador comum" para cada
uma das Unidades e resultados da aprendizagem através da comparação e
homogeneização da linguagem;

-

Descrevemos procedimentos para testar e avaliar.

Aqui se encontram, então, os produtos daí resultantes.
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QUADRO DESCRITIVO PARA A ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS AOS PERCURSOS
ANALISADOS E ÀS UNIDADES RELACIONADAS.
(RESULTADO Nº5)

No projeto N.E.T WORK, a construção de perfis descritivos para a atribuição de
créditos deve ser proposta através de dois métodos distintos:
1)

A atribuição de créditos às unidades identificadas unanimemente dentro dos
vários percursos de formação dos diferentes países, de acordo com o quadro
definido durante as fases WP3/WP4 (tabela para ligar os MÓDULOS dos
percursos de formação às UNIDADES) e subordinadamente – dentro destas
unidades – a atribuição de créditos aos resultados de aprendizagem nelas
identificados;

2)

A definição do valor, em termos de créditos, das unidades com o mesmo nome
(e dos resultados de aprendizagem relacionados) nos percursos de formação
individual examinados, em relação à sua usabilidade/possibilidade de avaliação
noutros percursos de formação.

Nesta fase, considera-se uma prioridade definir o primeiro método, tendo em mente o
facto de que a primeira condição do projeto se traduz no respeito pelas indicações e
metodologias já definidas para o sistema ECVET. Assim sendo, propomos seguir, sem
variações importantes, a fórmula recomendada pela Comunidade Europeia, usando o
esquema seguinte:

1. Cálculo da totalidade dos créditos que podem ser atribuídos no percurso
de formação de referência, para cada país, de acordo com a fórmula
recomendada:
Um ano de formação = 60 créditos
[por cada ano de formação, podem ser consideradas entre 800 e 1.200 horas]
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A situação seguinte decorre de uma contagem aproximada baseada nos produtos
WP3:
Duração total de

Total de

Duração da parte

créditos que

específica do

podem ser

percurso em horas

atribuídos

(*)

1.000

60

500

30

Itália

660

40

400

25

Portugal

350

25

350

25

4.940

240

1.001

68

todo o percurso de
formação de
referência em horas
(*)
França

Eslovénia (**)

Créditos que
podem ser
atribuídos

(*) Referente aos percursos descritos em WP3 e por cálculo aproximado.
(**) Os créditos atribuídos correspondem à soma dos créditos de cada módulo, juntamente
com a formação prática (10 créditos).

2. Cálculo aproximado dos Créditos “disponíveis” em cada país para as
Unidades identificadas, começando com a “ponderação” que cada uma
deve ter, dentro do seu percurso específico, em percentagens.

Unidades identificadas
UNIDADE 1 = Coordenar a gestão
operacional
do
departamento
de
receção
UNIDADE 2 = Informar os hóspedes
sobre os serviços e eventos
UNIDADE 3 = Manter as comunicações
e
a
colaboração
com
outros
departamentos
UNIDADE 4
=
Escolher formas
apropriadas de organizar as atividades
do seu pessoal
UNIDADE
5
=
Realizar
tarefas
financeiras e atividades comerciais

FRANÇA
CPs CPs
Val V.A.
%

ITÁLIA
CPs
CPs
Val
V.A.
%

PORTUGAL
CPs
CPs
Val
V.A.
%

ESLOVÉNIA
CPs
CPs
Val
V.A.
%

10

3

30

7,5

30

7,5

25

17

30

9

20

5

10

2,5

20

13,6

10

3

15

3,75

10

2,5

20

13,6

20

6

20

5

30

7,5

20

13,6

30

9

15

3,75

20

5

15

10,2

100
30
100
25
100
25
100
68
Nota: Para facilitar a análise, dada a necessidade de desenvolver uma medida análoga para
os resultados de aprendizagem nas Unidades individuais, poderá ser útil utilizar números
multiplicados por 10 ou 100 (por exemplo: trabalhar com base num total de 250 ou 2500
Créditos).
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3. Cálculo

dos

Créditos

que

podem

ser

atribuídos

aos

resultados

de

aprendizagem individuais em cada Unidade, separadamente para cada
país.
Também aqui será útil trabalhar sobretudo em termos percentuais em relação à
Unidade de referência, tal como pode ser observado nas tabelas seguintes:
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UNIDADE 1 – Coordenar a gestão operacional do departamento de receção
França

Resultados de Aprendizagem
Portugal
Organizar
e
coordenar
as
atividades
do
Supervisionar e gerir a
serviço de receção
fase de acolhimento
33%
e
assegurar
as
atividades
mais
complexas
Itália

Supervisionar e gerir
as fases de
check-in e check-out

Supervisionar e gerir a
fase de estadia

34%

Planear
ou
colaborar
no
planeamento
das
atividades
do
serviço de receção

Eslovénia

70%

30%

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
vender os serviços
estabelecimentos
hoteleiros

33%

N.E.T. WORK
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30%

e
de

Fornecer
e
trocar
informação e coordenar o
trabalho
com
outros
departamentos do hotel
Usar
ferramentas
de
programas
contemporâneos para a
preparação e conceção de
textos,
apresentações
digitais
e
comunicação
eletrónica
100%

20%

20%

15%

15%

100%

Nota = As ponderações percentuais dos resultados de aprendizagem em relação à Unidade de referência foram determinados de acordo com as
indicações das Recomendações de 9.4.2008 da UE, relativamente à aplicação do sistema ECVET:
“O peso relativo de uma unidade de resultados de aprendizagem, na qualificação considerada, deve ser estabelecido de acordo com os seguintes
critérios ou combinação de critérios:
— a importância relativa dos resultados de aprendizagem que compõem a unidade em termos de acesso ao mercado de trabalho,
progressão para outros níveis de qualificação ou integração social,
— a complexidade, o âmbito e o volume dos resultados de aprendizagem na unidade,
— o esforço exigido ao aprendente para adquirir os conhecimentos, as capacidades e as competências necessários.”

N.E.T. WORK
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UNIDADE 2 – Informar os hóspedes e aconselhá-los sobre serviços e eventos no meio local
Resultados de Aprendizagem
França

Itália
Organizar
e
gerir
informação sobre os
serviços no meio local

Aconselhar os clientes
sobre
as
oportunidades
oferecidas pela região

Gerir o benefício do
turismo rural

70%

30%

Aumentar o nível de
satisfação do cliente
relativamente
aos
serviços prestados

Propor
e
aplicar
medidas destinadas a
fomentar a fidelização
dos clientes

Portugal

40%

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

Eslovénia
Adquirir e avaliar os dados sobre o
turismo
a
partir
de
fontes
diferentes, aconselhar os clientes e
vender serviços
40%

30%

30%

Contribuir
para
o
aumento de vendas do
hotel

40%
Preparar e oferecer os programas de
turismo local e vender os programas
turísticos

60%

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

10%

Processar informação escrita e
verbal sobre o setor do turismo em
esloveno e pelo menos duas línguas
estrangeiras, ao abrigo das regras
de comunicação empresarial e de
bom-tom
Comparar as regiões turísticas na
Eslovénia e conceber as atividades
para uma real oferta de turismo
Encaminhar informações sobre o
património natural e cultural na
Eslovénia

N.E.T. WORK
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30%

No âmbito do trabalho, ter em
consideração
os
hábitos
e
costumes
dos
hóspedes
estrangeiros
Comunicar
em
situações
de
negócio e utilizar a terminologia
especializada na língua estrangeira
selecionada
100%

N.E.T. WORK

100%

47788-LLP1-2008-1-IT-ECVET

100%

17 de 42
Agreement nr. 2008-3996/001-001

10%

10%

100%

UNIDADE 3 – Manter uma comunicação eficiente e colaborar com outros departamentos do hotel
Resultados de Aprendizagem
França

Itália
Colaborar no seu próprio
setor com as opções de
organização
da
administração
Colaborar na organização e
gestão dos serviços gerais
de prevenção e segurança
no seu próprio setor

60%

40%

Portugal
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

Eslovénia

60%

40%

Desenvolver
aparições
apresentações públicas

N.E.T. WORK
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40%

Organizar e conduzir o
trabalho
de
equipa
(atividades)

Apresentar-se com o
portfólio
profissional/vocacional
100%

e

30%

seu
30%

100%

UNIDADE 4 – Escolher formas apropriadas de organizar as suas atividades e, quando necessário, as do pessoal no serviço
de receção
Resultados de Aprendizagem
França

Itália
Reconhecer e avaliar situações
de trabalho e problemas,
aplicando
conhecimentos
técnicos e capacidades de uma
40%
forma proactiva 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 60%
seu próprio grupo de trabalho
e fora dele

Portugal

Eslovénia

Planear ou colaborar no
planeamento das atividades
do serviço de receção

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

35%

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

35%

35%
Organizar e coordenar as
atividades do serviço de
receção
e
assegurar
as
atividades mais complexas
Assegurar a gestão humana
e funcional da equipa de
trabalho
Cooperar
com
o
departamento de pessoal na
gestão de recursos humanos
Identificar os aspetos e as
características principais da
gestão
e
organização
empresarial
Identificar os aspetos e as
características principais da
gestão e organização de
uma unidade hoteleira

N.E.T. WORK

47788-LLP1-2008-1-IT-ECVET

19 de 42
Agreement nr. 2008-3996/001-001

15%

15%

25%

Ser
responsável
pela
organização e pelo decurso
tranquilo das atividades de
oferta hoteleira complementar
Controlar a segurança dos
funcionários
no
local
de
trabalho

20%

10%

Identificar os princípios e
técnicas
de
gestão
de
recursos humanos, liderança
e relações interpessoais
100%

N.E.T. WORK
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10%
100%

Unidade 5 – Realizar tarefas financeiras, conduzir atividades comerciais e assegurar o controlo de qualidade do
trabalho e dos serviços prestados
Resultados de Aprendizagem
França
Organizar
e
compreender
a
vantagem
de
um
evento de turismo
rural

Promover vantagens
do turismo rural

70%

30%

Itália
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
Preparar
e
realizar
pesquisas
(análises
SWOT) para o setor de
competência

40%

Portugal

Eslovénia

Planear ou colaborar no
planeamento
das
atividades do serviço de
receção

Comercializar produtos e
serviços
e
elaborar
contratos de vendas.

40%

Preparar e implementar os
cálculos e monitorizar as
transações financeiras

40%

Adaptar
a
oferta
gastronómica e turística a
diferentes
grupos
de
turistas

20%

25%
40%

20%

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

100%

30%

20%
100%

100%

4. Tornar explícito o nível de domínio de competências através:
a) Da definição de “descritores de nível” para usar simultaneamente nos Resultados de Aprendizagem do Conhecimento e nos das
Competências, derivando estes de um modo homogéneo dos níveis QEQ. Por exemplo:

N.E.T. WORK
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Descritor
de
nível (do QEQ)

Conhecimento

2

Conhecimento dos elementos operacionais essenciais,
adquiridos de acordo com direções específicas

3

Conhecimento dos factos, princípios, processos e conceitos
gerais, numa área de trabalho ou estudo específicos

4

Conhecimentos factuais e teóricos em contexto alargado,
numa área de estudo ou trabalho

5

Conhecimento especializado, factual e teórico dentro de
uma área de trabalho ou estudo e a consciência dos
limites desse conhecimento

Competência
Competências práticas e cognitivas usando informação relevante
para desempenhar tarefas e resolver problemas de rotina usando
regras simples e ferramentas
Competências práticas e cognitivas para concretizar tarefas e
resolver problemas, selecionando e aplicando métodos básicos,
ferramentas, materiais e informação
Competências práticas e cognitivas para gerar soluções para
problemas específicos numa determinada área de trabalho ou
estudo
Competências práticas e cognitivas para o desenvolvimento de
soluções criativas para problemas abstratos

b) A aplicação do nível de descritores a uma grelha de Resultados de Aprendizagem partilhada nas Unidades correspondentes dos
vários percursos dos parceiros.
Estes descritores definem situações de domínio de competências dentro das definições específicas do nível dos cursos
individuais das várias nações Parceiras (QNQ).
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Unidade 1 - Coordenar a gestão operacional do departamento de receção
Resultados de Aprendizagem
França

Nível

Itália

Nível

Supervisionar e gerir a
fase de acolhimento
4

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

N.E.T. WORK

4

4

Portugal

Nível

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
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Eslovénia

Nível

5

Aceitar, negociar
reservas
e
a
associada

e gerir as
documentação

5

Receber e aconselhar os hóspedes,
efetuar procedimentos de check-in
e check-out, emitir a conta
Preparar, promover e vender
serviços de estabelecimentos de
hotelaria

3

3

3

Unidade 2 - Informar os hóspedes e aconselhá-los sobre serviços e eventos no meio local
Resultados de Aprendizagem
França

Aconselhar os clientes
relativamente
às
oportunidades
oferecidas pela região

Nível

4

Itália

Nível

Organizar
e
gerir
informação sobre os
serviços no meio local

Aumentar o nível de
satisfação do cliente
relativamente
aos
serviços prestados
Gerir uma vantagem no
turismo rural

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

Nível

Contribuir
para
o
aumento de vendas do
hotel
4
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Eslovénia
Adquirir e avaliar dados
sobre o turismo a partir
de fontes diferentes,
aconselhar os clientes e
vender serviços

Nível

4

4
Preparar
e
oferecer
programas de turismo
local
e
vender
programas turísticos

4

4
Propor
e
aplicar
medidas destinadas a
fomentar a fidelização
dos clientes

N.E.T. WORK

4

Portugal

4

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

4

4

UNIDADE 3 – Manter uma comunicação eficiente e colaborar com outros departamentos do hotel
Resultados de Aprendizagem
França

Nível

Itália
Colaborar no seu próprio
setor com as opções de
organização
da
administração

Nível

4

Portugal
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

N.E.T. WORK
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Nível

4

4

Eslovénia
Organizar e
conduzir o
trabalho
de
equipa
(atividades)

Nível

4

UNIDADE 4 – Escolher formas apropriadas de organizar as suas atividades e, quando necessário, as do pessoal no serviço de receção.
Resultados de Aprendizagem
França

Nível

Itália

Nível

Portugal

Nível

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

4

Planear ou colaborar no
planeamento das atividades
do serviço de receção

5

Gerir eficazmente as relações
num contexto organizacional e
de trabalho, ambos no âmbito
do seu próprio grupo de
trabalho e fora dele

4

Assegurar a gestão humana e
funcional
da
equipa
de
trabalho

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 princípios e
técnicas
da
gestão
de
recursos humanos, liderança
e relações interpessoais
N.E.T. WORK
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Eslovénia

Nível

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

4

Analisar, planear e preparar o
trabalho
dos
colegas
e
controlar/supervisionar
o
trabalho dos mesmos

4

5

5

5

5

Identificar os aspetos e as
características principais da
gestão
e
organização
empresarial

Identificar os aspetos e as
características principais da
gestão e organização de
uma unidade hoteleira

N.E.T. WORK
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5

5

Ser
responsável
pela
organização e pelo decurso
tranquilo das atividades de
oferta hoteleira complementar

4

Unidade 5 – Realizar tarefas financeiras, conduzir atividades comerciais e assegurar o controlo de qualidade dos serviços e do
trabalho prestado
Resultados de Aprendizagem
França

Organizar
e
perceber
a
vantagem de um
evento de turismo
rural

Nível

Itália

4

Organizar e gerir os
procedimentos
administrativos
relacionados
com
o
funcionamento do seu
próprio setor

Nível

4

Portugal
Planear ou colaborar no
planeamento
das
atividades do serviço de
receção
Identificar os aspetos e
características
principais
de gestão empresarial e
organização
Identificar as técnicas de
marketing fundamentais

Promover
vantagens
turismo rural

N.E.T. WORK

do

4

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

4

Nível

5

Contribuir para o aumento
de vendas do hotel

5
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Preparar e implementar os
cálculos e monitorizar as
transações financeiras

4

5

5
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Nível

5

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

47788-LLP1-2008-1-IT-ECVET

Eslovénia

Comercializar produtos e
serviços
e
elaborar
contratos de vendas.

4

A abordagem metodológica e os instrumentos propostos neste trabalho foram
construídos utilizando um dos princípios essenciais do sistema ECVET, isto é, a
necessidade de identificar métodos para a aplicação do sistema que integra, ao invés
de modificar, os procedimentos já existentes e em utilização em vários contextos
territoriais. Assim sendo, comparámos e identificámos os descritores que representam
o "mínimo denominador comum" entre as Unidades produzidas pelos parceiros. A
seguir, encontram-se os resultados deste trabalho, o qual, embora não sendo
exaustivo e cientificamente "equilibrado", pretende ser um "guia" e referência para a
experimentação.
UNIDADES
NOME DA UNIDADE 1
Coordenar a gestão operacional do departamento de receção
Nome do Resultado de Aprendizagem

IT: Supervisionar e gerir a fase de acolhimento; Supervisionar e gerir as fases de
check-in e check-out; Supervisionar e gerir a estadia.
ES: 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.
FR:
PT: 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.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS
Ser capaz de:
Aceitar, negociar e gerir as reservas e documentação associada, receber e aconselhar os
clientes, realizar o check-in 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;
N.E.T. WORK
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Gerir situações potencialmente conflituosas com clientes;
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.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CONHECIMENTO

Saber:
 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: instrumentos e programas (hardware e software).
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 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.
Indicadores do QEQ
Conhecimento
Capacidade
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

NÍVEL DO QEQ
N.E.T. WORK
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CRÉDITOS ECVET
DURAÇÃO PROPOSTA (INTERVALO)

NOME DA UNIDADE 2
Informar os hóspedes e aconselhá-los sobre serviços e eventos no meio local
Nome do Resultado de Aprendizagem

IT: Organizar e gerir informação sobre os serviços no meio local; aumentar o nível de
satisfação do cliente sobre os serviços prestados; propor e aplicar medidas
destinadas a fomentar a fidelização dos clientes.
PT: Organizar e coordenar as atividades do serviço de receção e assegurar as
atividades mais complexas; contribuir para o aumento de vendas do hotel.
SL: Adquirir e avaliar dados sobre o turismo a partir de fontes diferentes, aconselhar
os clientes e vender serviços; preparar e oferecer programas de turismo local e
vender 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.
FR: Aconselhar os clientes no que diz respeito às oportunidades oferecidas pela
região; organizar uma prestação de serviços de turismo rural.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS

Ser capaz de:
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.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CONHECIMENTOS

Saber/ conhecer:
 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;
N.E.T. WORK
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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.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CAPACIDADES

-

-

-

-

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 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).
Indicadores do QEQ
Conhecimento
Capacidade
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

NÍVEL DO QEQ

4

CRÉDITOS ECVET
DURAÇÃO PROPOSTA
(INTERVALO)
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NOME DA UNIDADE 3

Manter uma comunicação eficiente e colaborar com os outros
departamentos do hotel
Nome do Resultado de Aprendizagem
PT: 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.
SL: Organizar e conduzir o trabalho de equipa (atividades).
IT: Colaborar no seu próprio setor, de acordo com as opções de organização da
administração.
FR:
REASULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS
Ser capaz de:
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, email, etc.).
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CONHECIMENTOS
Saber/ conhecer:
 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.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CAPACIDADES
-

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.
INDICADORES DO QEQ:
Conhecimento
Capacidade
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

4

NÍVEL DO QEQ
CRÉDITOS ECVET
DURAÇÃO PROPOSTA
(INTERVALO)

NOME DA UNIDADE 4

Escolher formas apropriadas de organizar as suas atividades
e, quando necessário, as do pessoal no serviço de receção.
Nome do Resultado de Aprendizagem
PT: 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 aspetos e
características principais da gestão e organização empresarial; identificar os aspetos e
características principais da gestão e organização de uma unidade hoteleira; identificar os
princípios e as técnicas de gestão dos recursos humanos, liderança e relações
interpessoais.
SL: 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.
IT: 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 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
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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.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CONHECIMENTOS
Saber/ conhecer:
 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).

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CAPACIDADES
-

-

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.
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.

INDICADORES DO QEQ
Capacidade
N.E.T. WORK
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Conhecimento
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

4/5

NÍVEL DO QEQ
CRÉDITOS ECVET
DURAÇÃO PROPOSTA
(INTERVALO)
NOME DA UNIDADE 5

Realizar tarefas financeiras, conduzir atividades comerciais e
assegurar o controlo da qualidade do trabalho e dos serviços
prestados
Nome do Resultado de Aprendizagem
PT: 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.
SL: preparar e implementar os cálculos e monitorizar as transações financeiras;
comercializar produtos e serviços e elaborar contratos de venda.
IT: 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.
FR: organizar e ter a perceção de uma vantagem ou evento em turismo rural; promover as
vantagens do turismo rural.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE COMPETÊNCIAS
Ser capaz de:
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 e monitorizar transações comerciais financeiras.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CONHECIMENTOS
N.E.T. WORK
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Saber/ conhecer:
 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;
 A diferenciação entre o custo e o preço de venda;
 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM EM TERMOS DE CAPACIDADES
-

-

-

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;
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.

INDICADORES DO QEQ
Conhecimento
Capacidade
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

NÍVEL DO QEQ
N.E.T. WORK
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CRÉDITOS ECVET
DURAÇÃO PROPOSTA
(INTERVALO)
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DIRETRIZES PARA A VERIFICAÇÃO
E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
(Resultado nº6.1)
No sistema ECVET, as unidades de resultados de aprendizagem alcançadas num
determinado contexto são avaliadas e, em caso de avaliação positiva, transferidas
para outro contexto.
Convém lembrar a distinção entre avaliação, validação e reconhecimento.
A avaliação dos resultados da aprendizagem prende-se com os métodos e
processos utilizados para determinar em que medida um aprendente conseguiu,
de facto, adquirir determinado conhecimento, capacidades e competência;
A validação dos resultados da aprendizagem prende-se com o processo de
confirmação de que certos resultados de aprendizagem avaliados e adquiridos
por um aprendente correspondem aos resultados específicos que podem ser
exigidos para uma determinada unidade ou qualificação;
O reconhecimento dos resultados da aprendizagem prende-se com o processo
de certificar oficialmente os resultados de aprendizagem alcançados, através da
atribuição de unidades ou qualificações.
Assim sendo, avaliar os resultados da aprendizagem significa estabelecer aquilo que o
aprendente é capaz de conhecer, compreender e/ou saber fazer no final de um
determinado período de aprendizagem.
Para atingir o objetivo acima mencionado, recomendamos a utilização de testes
baseados no desempenho.
Segundo Le Boterf (2004), as competências podem ser consideradas:
capacidade de ativar e/ou combinar:
- os recursos internos possuídos (conceitos, princípios, habilidades, interesses,
vontade própria, etc.);
- com os recursos externos disponíveis (equipamentos, materiais, professores,
colegas, etc.)
para enfrentar, de uma forma válida e produtiva, um conjunto específico de atividades
e/ou problemas culturais e/ou profissionais.

A perspetiva de uma avaliação alternativa para substituir a tradicional foi proposta,
por exemplo, por Grant Wiggins (1993), enquanto uma avaliação que tem como
objetivo verificar não só o que um aluno sabe, mas também "o que ele sabe fazer com
o que sabe", isto é, com base numa demonstração de aprendizagem real e adequada.
As reflexões recentes sobre os processos de ensino e aprendizagem justificam
plenamente esta forma de avaliação. As teorias da aprendizagem autêntica, do
conhecimento situacional, do construtivismo social demonstram, de facto, que os
alunos compreendem e assimilam com maior intensidade quando lidam com situações
reais, por comparação com o que aprendem em situações descontextualizadas.
A verificação e avaliação, na sequência de uma abordagem baseada no desempenho,
devem ser estabelecidas tendo em mente os Resultados de Aprendizagem individuais
e, consequentemente, devem ser sintetizadas como um procedimento para a
avaliação global das Unidades individuais.
Seria oportuno, para este processo, desenvolver as indicações contidas no produto
WP3 ANALYSIS-TOOL - Conteúdos dos Percursos de Formação, especificando, tanto
quanto possível, as ferramentas efetivamente utilizadas. Outras indicações sobre os
métodos e instrumentos de verificação e avaliação serão, por isso, incluídas no
acordo.
Nesta área, sugerimos a utilização da grelha proposta no projeto Lvd 2000-06 "ECVET
IN FOOD":
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Por exemplo:
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DEFINIÇÕES
Para efeitos da presente recomendação, entende-se por:
a) «Qualificação», o resultado formal de um processo de avaliação e validação, obtido quando
uma entidade competente decide que uma pessoa alcançou um resultado de aprendizagem de
acordo com determinados requisitos;
b) «Resultados de aprendizagem», aquilo que o aprendente sabe, compreende e é capaz de
realizar aquando da conclusão do processo de aprendizagem, em termos de conhecimentos,
capacidades e competências;
c) «Unidade de resultados de aprendizagem» (unidade), componente de uma qualificação, que
corresponde a um conjunto coerente de conhecimentos, capacidades e competências,
suscetível de ser objeto de avaliação e validação;
d) «Crédito de aprendizagem» (crédito), um conjunto de resultados de aprendizagem que
foram avaliados e que podem ser acumulados para obter uma qualificação ou ser transferidos
para outros programas de aprendizagem ou qualificações;
e) «Entidade competente», entidade responsável pela definição e atribuição das qualificações,
pelo reconhecimento das unidades ou por outras funções ligadas ao sistema ECVET, como a
atribuição de pontos ECVET às qualificações e unidades e a avaliação, validação e
reconhecimento dos resultados de aprendizagem de acordo com as normas e práticas dos
países participantes;
f) «Avaliação dos resultados de aprendizagem», métodos e processos utilizados para
determinar o nível de conhecimento, capacidade e competência alcançado pelo aprendente;
g) «Validação dos resultados de aprendizagem», confirmação de que os resultados de
aprendizagem alcançados e avaliados correspondem aos resultados específicos que podem ser
exigidos para obter uma determinada unidade ou qualificação;
h) «Reconhecimento dos resultados de aprendizagem», atestação oficial dos resultados de
aprendizagem alcançados através da atribuição de unidades ou qualificações;
i) «Pontos ECVET», expressão numérica do peso global dos resultados de aprendizagem num
processo de qualificação e do peso relativo de cada unidade nesse processo. PT C 155/14
Jornal Oficial da União Europeia 8.7.2009

Fonte: RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 18 de junho
de 2009, sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissionais (ECVET) (Texto relevante para efeitos do EEE) (2009/C 155/02).
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