
 
 
Técnicas de Hotelaria no Departamento de Alojamento 
 
Público-Alvo 
 
Activos da secção de reservas, recepção, portaria, telefones, andares, rouparia e lavandaria. 
 
OBJECTIVOS 
 
Habilitar os formandos com os conhecimentos considerados básicos sobre Técnicas de 
limpeza e arrumo de quartos de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelos Clientes  
e fazer a interligação com o pessoal das reservas e recepção, objectivando assim a 
importância deste cruzamento de informações para uma correcta actuação de uma unidade 
hoteleira. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Relações Interpessoais - Comunicação Humana – Atendimento 
- Estrutura da personalidade em termos de A.T. 
- Técnicas da comunicação humana, verbal e gestual, barreiras da comunicação humana. 
- Como falar ao telefone 
- Atitudes e comportamentos, suas origens, causas e consequências 
 
Ética e Deontologia Profissional no departamento de Alojamento 
- Conceito de Ética 
- Código Deontológico 
- A Ética no Departamento de Alojamento 
- Áreas críticas onde poderão levantar-se questões de Ética neste departamento 
 
Breakdown Departamental 
- Fusão do departamento de Reservas Recepção e Andares 
- Ciclo do Cliente 
- Tipos de Relatórios diários a executar e partilhados por este departamento 
- Abreviaturas e sinais convencionais mais usados nestes departamentos 
- Gestão do departamento de alojamento 
 
Higiene e Imagem Pessoal 
- Adoptar posturas correctas no desempenho da actividade 
- Riscos ergonómicos deste departamento 
- Como cuidar da sua imagem pessoal 
- A importância da farda 
- Como cuidar da Aparência pessoal em função da actividade 
- O saber estar em qualquer situação da vida ou do trabalho 
 
Técnicas de limpeza e arrumo de Quartos 
- Aprender a fazer uma cama 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de Horas: 38 – 30 horas de Formação Presencial e 8 de Prática Simulada 
Área de formação: 811 – Hotelaria 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de Novembro de 2008 
Horário: 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 18h00, dia 29 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 
19h00 
 
Modalidade de Formação 
 
Ivone Andrade 
 
Formadora Certificada da Empresa Augusto & Augusto – Limpeza e Formação, Lda. 
 
 
Preço por formando: € 100,00 
 

 


