
 
Técnicas de Atendimento na Área da Restauração - Graciosa 

 
 
Público-Alvo 
 
Trabalhadores da área da restauração. 
Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional 
 
OBJECTIVOS GERAIS__________________________________________ 
 
Habilitar os formandos com os conhecimentos considerados básicos sobre técnicas de 
atendimento na área da restauração de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelos 
clientes e fazer a interligação com outros funcionários objectivando, assim, a importância 
deste cruzamento de informações para uma correcta actuação de uma unidade hoteleira. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 
- Como actuar e resolver um conflito. 
- Como falar com os colegas e clientes de modo a evitar atitudes e comportamentos 
negativos de ambas as partes. 
- Permitir uma boa comunicação com os clientes e colegas de trabalho. 
- Alertar para o cumprimento das normas aplicadas. 
- Alertar para o cumprimento dos códigos deontológicos.  
- Alertar para as questões de segurança, privacidade, confidencialidade dos clientes.  
- Adoptar posturas correctas no desempenho da actividade. 
- Saber identificar os perigos mais comuns que possam dar origem a acidentes de trabalho. 
- Alertar para a prevenção dos acidentes de trabalho. 
- Como cuidar da sua imagem pessoal. 
- A importância da farda. 
- Como cuidar da aparência pessoal em função da actividade. 
- Saber gerir a equipa de modo a evitar os conflitos. 
- O saber estar em qualquer situação da vida ou do trabalho. 
- Conhecer o protocolo adequado a cada situação. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Relações Interpessoais - Comunicação Humana – Atendimento 
 
- Estrutura da personalidade. 
- 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  
 
- Conceito de Ética. 
- Código Deontológico. 
- A Ética no Departamento de F&B. 
- Áreas críticas onde poderão levantar-se questões de Ética neste departamento. 
 
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. 
 
Noções Básicas de Etiqueta e Protocolo 
  
- Saber receber, saudar e servir correctamente todos os clientes. 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de Formação: 811 – Hotelaria e Restauração 
 
 
Modalidade de Formação 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
25, 26, 27, 28 e 29 de Outubro de 2010. 
 
Horário:  
15h00 às 18h00. 
 
Formadora 
 
Ivone Andrade 
Formadora Certificada da Empresa Augusto & Augusto – Limpeza e Formação, Lda. 

 

 
 


