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CONTEÚDOS

Atendimento:
- Presencial
- Telefónico
- Por fax ou e-mail

Acolhimento:
- Posto de turismo
- Agência de viagens
- Hotel
- Guia turístico

Aplicar vocabulário específico na atividade de assistência ao cliente, em língua
francesa.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS
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Profissionais interessados em melhorar o seu nível na língua francesa.

Tipos de Turismo
- Turismo, ócio e descanso
- Turismo de massas
- Turismo ambiental e rural
- Turismo cultural
- Turismo desportivo
- Turismo religioso
- Turismo gastronómico
- Turismo termal



UGT de Viseu - Av. Infante D. Henrique nº 42, 3510-070 Viseu -  966 168 826 l 962 015 775 
 232 467 100 - viseu@ugt.pt

iNVESTIMENTO

O  formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de €
20,00. Este montante não terá que ser despendido pelo formando, será deduzido
no valor do subsídio de alimentação que vai receber por cada dia de formação.
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao desconto de 50%
sobre o valor da taxa de inscrição.
O formando que frequente formação modular certificada na condição de
“desempregado” está isento de pagamento da taxa de inscrição.

Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários, mobiliário
que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de
grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exercícios 
A avaliação da formação é constituída por testes e/ou trabalhos.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados
durante a formação.

METODOLOGIA DE ENSINO

CERTIFICAÇÃO

No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações,
quando alcancem os objetivos definidos e com participação em, pelo menos,
90% da duração da formação.
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