
 

                      

 

 

 

     

 

Componentes de Formação 
Total 

Horas 

Base 

CP Cidadania e Profissionalidade 150 

STC Sociedade, Tecnologia e Ciência 150 

CLC Cultura, Língua e Comunicação 150 
UFCD 

Opcional 
Nota 1 100 

PRA Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 85 

Total FB 635 

Tecnológica 

3478 Geografia do turismo 50 

4300 
Organização biológica – da célula à 
biosfera 

25 

4301 Sistemática dos seres vivos 50 

4302 Estrutura e dinâmica dos ecossistemas 25 
4303 Ambiente e recursos naturais 25 

4304 Ordenamento do território 25 

4305 Áreas protegidas  25 

4306 Caraterização da atividade agrária 25 

4309 Atividade económica 50 

4310 Diversidade agrária regional 50 

4311 Sociologia do lazer 25 

4312 
Turismo: evolução, conceitos e 
classificações 

25 

3479 Procura e oferta turística 50 

4314 Direito e política do ambiente 25 

5265 Educação ambiental 25 

4316 
Agricultura e desenvolvimento rural 
sustentável 

25 

4317 
Empresa – ferramentas clássicas de 
gestão 

25 

4318 
Contabilidade – princípios 
contabilísticos 

25 

4360 Fiscalidade 25 

4320 Gestão e análise financeira 25 

3483 
Imagem pessoal e comunicação com o 
cliente 

50 

0704 
Atendimento – técnicas de 
comunicação 

25 

4322 Tipos e técnicas de animação 50 

4323 Organização institucional do turismo 25 

4324 Legislação turística 25 

4325 
Componentes e operações do 
turismo 

50 

4326 Património artístico e cultural 50 

4327 Itinerários e circuitos turísticos 25 

4328 Marketing turístico 50 

4329 
Qualidade no serviço turístico – 
turismo rural 

50 

4331 
Planeamento turístico e impactos 
do turismo 

50 

4332 Animação turística 25 

4333 
Planeamento e organização de 
projetos de animação 

50 

3496 Técnicas de animação turística 25 

4335 
Valorização e 
empreendedorismo rural 

50 

4336 
Instrumentos para a criação de 
projetos e empresas turísticas 

50 

Bolsa 
Área A 

6957 

Língua estrangeira – 
informações acerca da vida 
quotidiana, compras e serviços e 
locais de interesse turístico 

 
50 

Bolsa 
Área B 

6962 

Língua estrangeira - atendimento 
e acolhimento 

 
50 

Total FT 1375 

Total de horas/ Curso 2010 

FPCT Formação Prática em 
Contexto de Trabalho 

210 
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Nota 1: Esta UFCD pode ser mobilizada a partir das 

UFCD de língua estrangeira (caso o adulto não 

detenha competências neste domínio) ou de 

qualquer uma das áreas de competências – chave. 

 



Agente em Geriatria 

 

 

 

 

 

Acesso: 6º ano de escolaridade ou frequência, sem 

aprovação, do 7º, 8º ou 9º ano de escolaridade 

Certificação escolar e profissional: 9º ano de 

escolaridade e qualificação nível 2 

Duração: 1840 horas + 120 FPCT 

Área de formação- 762 – Trabalho Social e Orientação 

Saída Profissional (762191) – Agente em Geriatria 

Perfil  

Prestar cuidados de apoio direto a idosos, no domicílio e em 

contexto institucional, nomeadamente, lares e centros de dia, 

zelando pelo seu bem-estar físico, psicológico e social, de acordo 

com as indicações da equipa técnica e os princípios 

deontológicos. 

Atividades Principais  

Preparar o serviço relativo aos cuidados a prestar, selecionando, 

organizando e preparando os materiais, os produtos e os 

equipamentos a utilizar. 

Prestar apoio a idosos, no domicílio ou em contexto 

institucional, relativamente a cuidados básicos de higiene, de 

conforto e de saúde, de acordo com o seu grau de dependência e 

as orientações da equipa técnica. 

Prestar apoio na alimentação dos idosos, de acordo com as 

orientações da equipa técnica. 

Prestar cuidados de higiene e arrumação do meio envolvente e 

da roupa dos idosos. 

Colaborar na prevenção da monotonia, do isolamento e da 

solidão dos idosos, no domicílio e em contexto institucional, de 

acordo com as orientações da equipa técnica. 

 

Componentes de Formação  

Total Horas 

Base 

 

CE Cidadania e Empregabilidade 200 

LC Linguagem e Comunicação 200 

LE Língua Estrangeira – Inglês 100 

MV Matemática para a Vida 200 

T.I.

C. 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

200 

A.A Aprender com Autonomia 40 

 
Total FB 940 

 

Tecnológica 

 

3536 Velhice – ciclo vital e aspetos sociais                                        50 

3537 Quadro da psicologia evolutiva 50 

3538 Saúde da pessoa idosa – cuidados 

básicos 

25 

3539 Deontologia e ética profissional 25 

3540 Animação – conceitos, princípios e 

técnicas 

50 

3541 Animação no domicílio e em 

instituições – planificação de 

atividades 

50 

3542 Animação no domicílio e em 

instituições – técnicas e atividades 

50 

3543 Psicologia da velhice 50 

3544 Saúde da pessoa idosa – prevenção de 

problemas 

50 

3545 Higiene da pessoa idosa no domicílio  50 

3546 Prevenção e primeiros socorros - 

geriatria 

50 

3547 Nutrição e dietética no domicílio 50 

3548 Saúde – necessidades individuais em 

contexto institucional 

50 

3549 Higiene da pessoa idosa em lares e 

centros de dia 

50 

3550 Alimentação da pessoa idosa em lares 

e centros de dia 

50 

3551 Animação em lares e centros de dia 50 

3552 Patologia e efeitos psicossociais 

decorrentes da hospitalização da 

pessoa idosa 

25 

3553 Saúde mental na 3.ª idade 25 

3554 Animação em Instituições de saúde 50 

3555 Animação da pessoa idosa com doença 

mental 

50 

Total FT 900 

 

 

FPCT 

Formação Prática em Contexto de 

Trabalho 

120 

 

 

Total de horas/Curso 1960 

 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 

Acesso: 9º ano de escolaridade 

Certificação escolar e profissional: 12º ano de 

escolaridade e qualificação de nível 4 

Duração: 2010 horas +210 FPCT 

 Área de formação: 812 – Turismo e Lazer 

Saída Profissional (812188) – Técnico/a de Turismo 

Ambiental e Rural 

Perfil 

Executa serviços de receção em alojamento rural e de informação, 

organização e animação de eventos, participando na aplicação de 

medidas de valorização do turismo em espaço rural. 

 

Atividades Principais 

Colaborar na conservação, proteção e valorização dos espaços 

naturais e rurais; 

Organizar e efetuar o atendimento e a receção de clientes em 

alojamento rural; 

Organizar e dinamizar atividades de animação ambiental e rural, 

em espaços abertos e/ou fechados, de acordo as necessidades e as 

motivações dos clientes; 

Efetuar ou colaborar na prospeção de novos clientes, assim como 

na gestão da carteira de clientes; 

Elaborar relatórios e outros documentos de controlo, relativos à 

sua actividade; 

Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos de saúde e 

bem-estar. 


