
Vicentina- Associação para o Desenvolvimento 
do Sudoeste  

                                  

          
Plano de Formação 2009 

 

Formações Modulares Certificadas 
                             

812- Turismo e Lazer  
Qualidade no Serviço Turístico - Turismo Rural -  UF4329 (50H) 

Técnicas de Animação em Contexto Turístico UF4332 e UF3496 (50H) 
 

345- Gestão e Administração  
Imposto sobre o Rend. IRS e Legislação Laboral  - UF575 e UF592  (50H) 

Imposto sobre o Rendimento IRC - UF576 (50H) 
 
 
 

Activos - Empregados e Desempregados  
 Possuindo como habilitações literárias igual ou inf erior ao 12º ano 

Duração: 50H cada (UFCD)    Nível: III 
Local de Realização: Bensafrim (ou noutro local consoante o nº de inscrições)  

 
Horário Pós-Laboral: (19:00H às 23:00H) 

 
Formação com base no Catálogo Nacional de Qualifica ções -Agência Nacional para a Qualificação 

 
 
 

- Com direito a Subsídio de Alimentação 
- Seguro de Acidentes Pessoais 
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Associação Vicentina -  Rua Direita  n.º 13   8600-069 Bensafrim  Telf. 282 680120 Fax: 282 680129 E-mail: sonia.gomes@vicentina.org ou vicentina@vicentina.org   

 

Entidade Formadora:  

 

 

 

 

Co-Financiamento:  

 

Quer elevar as 

suas qualificações? 

Temos a formação 

ideal para si… 

 
 



 

FORMAÇÕES MODULARES  

Unidades de curta duração 

 

 
812- Turismo de Lazer 
 

 
CURSOS 

 
Módulos 

Objectivos   

 
 
 
 
 
 

Qualidade no 
Serviço Turístico - 

Turismo Rural 
 
 

(CNQ- ANQ UF-4329) 
 
 
 

 
 
 
 

Duração: 50H 
Data Prevista: 09/11 a 30/11 
Local: Bensafrim 
Nível: III 
Horário: 19:00H às 23:00H 

 
Qualidade do serviço turístico 
- Qualidade 
      - Novos requisitos da norma ISSO 9001:2001 
      - Conceito de processo 
      - Processo de melhoria contínua- caracterização e 
aplicação 
      - Processos de avaliação e satisfação do cliente 
      - Gestão de topo e o seu papel no processo de gestão 
integrada da qualidade 
 
- Introdução à Higiene e Segurança na Restauração e HACCP 
- Contaminações alimentares  e saúde púbica 
- Higiene Pessoal 
- Processos e planos de  limpeza e desinfecção na 
Restauração – dos locais – dos equipamentos e instrumentos 
- Normas de referência 
- Sistemas de Gestão da segurança alimentar. Norma  
Portuguesa ISSO 22000:2005 e HACCP 
        - Introdução ao sistema HACCP- Princípios de aplicação 
        - Metodologias para a aplicação dos planos de 
autocontrole no âmbito da manipulação de alimentos 
        - Preparação dos planos de autocontrolo 
- Requisitos para a certificação de Empreendimentos de 
Turismo em Espaço Rural. 
 
Normas de segurança na organização e prestação de 
serviços de animação 
- Requisitos de segurança no planeamento e organização dos 
vários serviços turísticos e em determinados contextos 
(actividades de animação, alojamento….) 
- Seguros 
- Prevenção de doenças/acidentes 
 
 
 

 
- Identificar e aplicar as  normas de qualidade e 
identificar necessidades de melhoria; 
- Identificar e aplicar normas de segurança 
específicas na organização e prestação de 
serviços de animação. 

  



 
 
 
 

Técnicas de 
Animação em 

Contexto Turístico 
 

(CNQ- ANQ  
Animação Turística 

UF-4332) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CNQ- ANQ  
Técnicas de 

Animação Turística 
UF-3496) 

 
Duração: 50H 
Data Prevista: 14/09 a 09/10 
Nível: III 
Local: Bensafrim 
Horário: 19:00H às 23:00H 

  
Animação Turística 
   - Conceitos 
   - Objectivos 
   - Vantagens Económicas 
   - Evolução histórica 
Enquadramento Legal  
   - Empresa de Animação Turística 
      - Conceito 
      - Actividades próprias 
      - Actividades acessórias 
      - Requisitos principais 
      - Processo de licenciamento 
Animação Turística no âmbito do Turismo de Natureza  
  - Enquadramento geral 
  - Modalidades de animação 
O Animador Turístico 
  - Estatuto 
  - Perfil do animador 
  - Características gerais 
  - Características específicas 
Funções do animador 
  - Animador chefe 
  - Animador gestor 
  - Animador polivalente 
  - Animador técnico 
 
Técnicas de animação- caracterização 
 
Normas de Segurança 
    
   

 
- Precisar um conceito de Animação Turística 
- Reconhecer a interdependência entre o 
Turismo e a Animação 
- Identificar e explicitar as diferentes 
modalidades de Animação Turística previstas 
nas áreas protegidas 
- Distinguir as funções do animador: Animador 
Gestor, animador técnico, animador polivalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar Técnicas de Animação 

 
 
 
345- Gestão e Administração 
 
Curso 
 

Módulos Objectivos   

 

Imposto sobre o 
Rendimento IRS 

 
(CNQ- ANQ UF-0575) 

 
 

Legislação Laboral 
 

(CNQ- ANQ UF-0592) 
 

 
 
Duração: 50H 
Data Prevista: 12/10 a 6/11 
Nível: III 
Local: Bensafrim 
Horário: 19:00H às 23:00H 

Incidência do IRS 
- Incidência real ou objectiva 
- Incidência pessoal ou subjectiva 
 
Estrutura do IRS 
- Categorias de rendimentos 
- Tipos de  taxas 
- Deduções específicas 
- Abatimentos 
 
Apuramento do IRS 
- Rendimento colectável 
- Liquidação 
- Liquidação e Pagamento 
- Declarações de Rendimentos e outras obrigações 
 
 
Legislação Laboral  
 
Função pessoal 
- Conceito 
- Objectivos 
- Tarefas 
- Interacção entre o pessoal e organização 
 
Direito do Trabalho 
- Conceito e princípios gerais 
- Direito e deveres das partes 
 
Princípios fundamentais de direito 
- Fontes do direito 
- Característica da norma jurídica 
- Distinção entre o direito público e privado 
 

- Descrever, interpretar e aplicar os conceitos 
afectos ao imposto sobre o rendimento de 
pessoas singulares (IRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar os objectivos e as actividades da 
função pessoal 
- Reconhecer o conceito e os princípios do 
direito do trabalho 
- Identificar e descrever os fundamentos do 
contrato de trabalho 
- Descrever e aplicar os princípios do sistema 
de segurança social 



Elementos essenciais do contrato de trabalho 
- Elementos essenciais a um contrato de trabalho 
- Direitos, deveres e garantias dos trabalhadores em geral 
- Direitos e deveres da entidade patronal 
- Análise de contratos-tipo 
 
Formas de cessação do contrato de trabalho 
- Despedimento promovido pela entidade patronal 
- Rescisão com ou sem justa causa, por iniciativa do 
trabalhador 
 
Condições de celebração e caducidade do contrato de  
trabalho a termo 
- Contrato de trabalho a termo certo 
- Contrato de trabalho a termo incerto 
 
Segurança Social 
- Direito à segurança social 
- Princípios básicos 
- Regime geral da segurança social 
- Particularidades no sistema de segurança social 
 

 
Imposto sobre o 
Rendimento IRC 

 
(CNQ- ANQ UF-0576) 

 
 
 
 
 

Duração: 50H 
Data Prevista: 02/12 a 21/12 
Nível: III 
Local: Bensafrim 
Horário: 19:00H às 23:00H 
 

 
Incidência do IRC 
- Incidência real ou objectiva 
- Incidência pessoal ou subjectiva 
- Base de Imposto 
- Entidades que exercem a título principal um actividade 
industrial, comercial ou agrícola 
- Entidades não residentes com estabelecimento estável em 
território português 
 
Incidência do IRC 
- Isenções reais 
- Isenções pessoais 
 
Apuramento da matéria colectável 
- Lucro tributável das entidades  
- O regime de subsídios ao equipamento 
- Variações patrimoniais positivas 
- Mais-valias 
- Regime do reinvestimento das mais-valias realizadas 
- Lucros distribuídos por entidades participadas 
- Lucros distribuídos e o regime de crédito de imposto por 
dupla tributação económica 
- Lucros distribuídos por entidades não residentes e o crédito 
de imposto por dupla tributação internacional 
- Custos- regime das provisões 
- Periodização do lucro estável 
- Regime de transparência fiscal 
- Obrigações declarativas das entidades sujeitas ao regime de 
transparência fiscal 
- Regime de reintegrações e amortizações 
- Limitações aos custos 
- Regime dos demais encargos 
- Variações patrimoniais negativas 
- Crédito de imposto relativo à colecta da contribuição 
autárquica 
-Derrama 
- Despesas confidenciais 
- Reporte de prejuízos 
- Benefícios Fiscais 
 
Liquidação e Pagamento 
-Cálculo do imposto 
- Deduções à colecta 
- Retenções na fonte 
- Dispensa de retenção na fonte 
- Pagamento por conta e especial por conta 
 

 
Descrever, interpretar e aplicar os conceitos 
afectos ao imposto sobre o rendimento de 
pessoas colectivas (IRC) 

 
Destinatários: Formandos com habilitações literárias igual ou inferior ao 12º ano. 

 
Observações: Formandos com menos de seis disciplinas em atraso no ensino secundário, através da frequência das unidades de formação 

(UFCD), podem obter equivalência nas habilitações. 
Cada unidade de formação com aproveitamento, corresponde a uma disciplina em atraso de nível secundário. 

 
 

  
Associação Vicentina  -  Rua Direita, n.º 13, 8600-069 Bensafrim  Tel: 282 680120   Fax: 282 680129    e-mail vicentina@vicentina.org ou sonia.gomes@vicentina 



Ficha de Pré- Inscrição 

 

Nome: ______________________________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - _______                              Localidade:  ___________________________________________ 

Telm. ___________________                      E-mail: _______________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________ B.I. n.º ________________ Arquivo de: __________________ em ____/ _____/ ______ 

Contribuinte: ______________________ 

Habilitações Literárias: ___________________________ Outras Habilitações: __________________________________ 

 

Situação Face ao Emprego:  

Empregado: ����            Entidade Patronal: _____________________________ Função: ______________________________ 

         Dimensão da empresa- nº de trabalhadores: 1 a 9 ����       10 a 49 ����        50 a249 ����      > 250 ���� 

 

Desempregado ����      à procura de 1º emprego ����   

                                        < 12 meses  ����         >= 12 meses  ����        Último Emprego: __________________________    Função: _______________________ 

 

Esta entidade formadora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A   informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada 

apenas para fins directamente relacionados com o curso em que se inscreve. 

Assinale com “X” 

                     - Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados ao Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras, para vir a ser auscultado sobre a  qualidade da formação que irá frequentar ���� 

                     - Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de publicidade sobre futuros cursos de formação ���� 

 

Assinale com (x) o Curso em que se inscreve:  

812- Turismo e Lazer  

Formação Modular Certificada Data Prevista Local  Assinale(x) 

4329- Qualidade no Serviço Turístico - Turismo Rural 9/11 a 30/11 Bensafrim  

4332 e 3496- Técnicas de Animação em Contexto Turístico 14/09 a 09/10 Bensafrim  

 

345- Gestão e Administração  

Formação Modular Certificada Data Prevista Local Assinale (x) 

0575- Imposto sobre o Rendimento IRS 

0592- Legislação Laboral 

12/10 a 6/11 Bensafrim  

0576- Imposto sobre  Rendimento IRC 02/12 a 21/12 Bensafrim  

Observações: A inscrição deve ser efectuada 10 dias antes do início da acção, ficando condicionada à entrega de todos documentos - Bilhete de Identidade,  

Cartão de Contribuinte,  Certificado de Habilitações  e  Curriculum Vitae  

 

  Data: ___/ ____/ ____ 

___________________________________________ 
    (Assinatura) 
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