
 
  

Empresários/ Gerentes de Restauração: Elaboração, Análise e Planificação 
de Cartas e Ementas 

 

 
Público-Alvo 

 
Destina-se a proprietários e gerentes de estabelecimentos de Restauração presentes, no 
Roteiro Gastronómico da Ilha Terceira, e outros devidamente licenciados ou com 
licenciamento a decorrer por entidade competente.  
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 
Com esta formação espera-se que os participantes sejam capazes de aplicar de forma eficaz 
técnicas de elaboração de cartas e ementas e aumentarem os seus conhecimentos em 
vários domínios; 

 
Os proprietários que assumem o controlo e gestão dos seus estabelecimentos, ou seus 
gerentes, planifiquem e analisem a oferta existente na sua carta de restaurante controlando 
custos e proveitos associados. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Módulo N.º 1 

 

Elaboração de Cartas e Ementas 

 

 Carta ou Menu 

o Formato Clássico 

o Outros Formatos 

o Cálculo dos Custos (Matéria Prima) 

o Cálculos do Preço de Venda 

o Margem de Lucro Bruta e “Food&Cost” 

o Menus e Ementas Sazonais e Especiais 

   

Módulo N.º 2 

 

Análise e Planificação de Cartas 

 

 As Leis de “Omnes” 

 

o Aplicação das 4 Leis 

o Cálculo do Preço Médio de Procura 

o Cálculo do Preço Médio da Oferta 



   

 

o Estratégia de Preços das Cartas 

o Utilização dos Resultados 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 42 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 811 – Hotelaria e Restauração 
 
Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 de Abril de 
2010 
Horário: 14h30 às 17h30 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 

 
Formador 

 
Luís Brasil 
Formador Certificado 
 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 
 
Plano Fidelidade –Conheça as Vantagens. 
 
 
 

 
  

 


