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O Turismo de Portugal gere 
uma rede nacional de 12 
Escolas, líderes na formação do 
capital humano para o 
turismo, garantindo a 
preparação de jovens para o 
primeiro emprego e a 
qualificação dos profissionais 
do setor, com vista à melhoria 
da qualidade e prestígio das 
profissões turísticas.



Missão:
(…)desenvolvimento da formação 
de recursos humanos para o 
sector do turismo e a respetiva 
investigação técnico-
pedagógica, bem como a 
coordenação, execução e 
reconhecimento dos cursos e 
ações de formação profissional 
para essa área, além de certificar 
a aptidão profissional para o 
exercício das profissões 
turísticas.



Objetivos:
- a valorização das profissões do 
turismo e o desenvolvimento de 
cursos e programas formativos 
que respondam às necessidades 
do mercado;
- a transferência de 
conhecimento de instituições de 
ensino e centros de investigação 
para as empresas.



Rede de escolas



Escola de 
hotelaria e 
turismo de 

Viana do 
Castelo



Técnicos 
de 

Restaurante / Bar

Formação inicial:

Técnicos e 
Chefs de 
Cozinha e 
Pastelaria

Gestores de 
empresas de 
restauração e 

bebidas



Formação contínua / executiva:

Destinatários:
Profissionais direta ou indiretamente 
ligados à atividade turística 
(empresários, gestores, técnicos)

Áreas de formação:
marketing digital, gestão financeira, 
sustentabilidade, idiomas, higiene e 
segurança, inovação, vinhos, 
gastronomia, etc.



Como é que 
a nossa 

atividade 
impacta a 

economia do 
mar?



Agrupamento Atividades estabelecidas

Pesca, aquicultura, 
transformação e 

comercialização dos 
seus produtos

Recreio, desporto 
cultura e turismo

Como é que a nossa atividade 
impacta a economia do mar?



Colaboração 
ensino / indústria



PROJECT BASED 
LEARNING
Alunos trabalham sobre 
projetos reais

01

ESTÁGIOS

Parte integrante da formação 
dos alunos em contexto real 
de trabalho

03

OPEN KITCHEN LABS

A Escola é um laboratório 
aberto às empresas

02

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Transferência de 
conhecimento para as 
empresas “à medida”

04

Colaboração 
ensino / indústria



Projetos 
de Inovação 



Projetos de Inovação 

Deteção de 
problemas

Trabalho de 
campo 

Diagnóstico

Open Kitchen Labs

I&D

Transferência e 
implementação 

de novos 
produtos nas 

empresas e no 
mercado

Implementação



Outros Projetos de Inovação 
Literacia digital e formação



“Incentivar carreiras de sucesso 

e formar pessoas felizes!”
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madalena.dinis@escolas.turismodeportugal.pt


