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I. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

O documento que se apresenta diz respeito à definição do Plano de Actividades relativo ao ano 

2010 para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. 

Este Plano procura dar continuidade à operacionalização das estratégias propostas no Projecto 

Técnico Pedagógico definido para o período de 2009-2011 no que respeita à Escola de Lisboa. 

Nesse sentido, a sua concepção teve por base os seguintes objectivos: 

 Identificar as principais actividades a desenvolver nas 3 grandes áreas de intervenção 

da Escola - Formação Inicial, Formação Contínua e Centro Novas Oportunidades - e nas 

áreas complementares que se traduzem num conjunto de acções, iniciativas e 

projectos. 

 Quantificar as metas a alcançar em 2010. 

 Enumerar os recursos a afectar de modo a viabilizar toda a operação. 

 
O funcionamento em pleno, em 2010, da nova estrutura formativa – edifício e equipamentos – 

da EHTL, aliado à abertura do Hotel de Aplicação e ao processo de Certificação da Escola por 

Lausanne, vai viabilizar a dinamização de um novo modelo formativo, bem como de um 

conjunto de iniciativas que marcarão uma nova etapa na vida desta Escola 

 

 

II. FORMAÇÃO INICIAL 
 

II.I Oferta Formativa 2009/2010 – Justificação dos Desvios 
 

A Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa está integrada numa região de forte potencial de 

crescimento do sector do turismo a nível europeu, assumindo um papel particularmente 

relevante na formação de recursos humanos de excelência para o sector do Turismo, dando 

um contributo decisivo na qualificação da oferta hoteleira local e regional, através de 

programas de formação competitivos tendo por referência as melhores práticas 

internacionais. 

 
A visão estratégica de desenvolvimento visa posicionar a Escola de Hotelaria e Turismo de 

Lisboa como uma instituição reconhecida pela excelência da formação prestada com curricula 

internacional, planos de estudos exigentes e motivadores, forte articulação com as empresas 
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do sector, qualidade de ensino acreditada e controlada, infra-estruturas adequadas, pessoal 

docente altamente qualificado e motivado. 

 
No presente ano lectivo a Escola conseguiu atingir totalmente os objectivos a que se tinha 

proposto em termos de número de turmas e alunos, contudo não conseguiu abrir uma 

segunda turma na modalidade de on-the-job que foi compensada pela abertura de mais uma 

turma de especialização tecnológica (c.f. quadro abaixo).  

 
Ano Lectivo 2009/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREVISTO REALIZADO  
 TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS Taxa Exec 

(%)alunos 
CURSOS DE NÍVEL III COM DUPLA 
CERTIFICAÇÃO 8 184 8 188 102 
1º ano  Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 25 1 26  
2º ano Técnicas de Cozinha/Pastelaria 2 46 2 49  
3º ano Técnicas de Cozinha/Pastelaria 2 46 2 49  
1º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 25 1 26  
2º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 23 1 20  
3º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 19 1 18  
CURSOS ON-THE-JOB 2 40 1 14 35 
Restaurante/Bar 1 20 1 14  
Cozinha/Pastelaria      
Recepção 1 20    
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
(NÍVEL IV) 5 118 6 140 119 
Gestão Hoteleira - Alojamento    1 20  
Gestão Hoteleira - Restauração e Bebidas  1 25 1 25  
Técnicas e Gestão Hoteleira 1 23 1 24  
Gestão e Produção de Cozinha 2 48 2 51  
Técnicas Avançadas de Cozinha 1 22 1 20  

Total 15 342 15 342 100 
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II.II Oferta Formativa 2010/2011 - Fundamentação  

 

A estratégia definida para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa vai ao encontro das linhas 

orientadoras da Direcção de Formação do Turismo de Portugal, I.P., pelo que a aposta reside 

numa oferta formativa baseada nos cursos de especialização tecnológica, consubstanciada na 

oferta formativa actual e prevista para o próximo ano lectivo bem explicita no quadro que a 

seguir se apresenta: 

 
Ano Lectivo 2010/2011 

 PREVISTO PROJ. PTP AJUSTADO/RESULTADOS 
 TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS 

CURSOS DE NÍVEL III COM DUPLA CERTIFICAÇÃO 7 165 7 165 
1º ano  Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 25 1 25 
2º ano Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 23 1 23 
3º ano Técnicas de Cozinha/Pastelaria 2 46 2 46 
1º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 25 1 25 
2º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 23 1 23 
3º ano Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas  1 23 1 23 
CURSOS ON-THE-JOB 3 60 1 20 
Restaurante/Bar 2 40 1 20 
Cozinha/Pastelaria     
Recepção 1 20   
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (NÍVEL 
IV) 8 194 10 235 
Gestão Hoteleira - Alojamento  2 48 3 66 
Gestão Hoteleira - Restauração e Bebidas  2 50 3 73 
Técnicas e Gestão Hoteleira     
Gestão e Produção de Cozinha 2 50 4 96 
Técnicas Avançadas de Cozinha 2 46   

Total 18 419 18 420 
 

 

Assim, para o próximo ano lectivo pretendemos consolidar a diversificação das ofertas 

formativas através de cursos de especialização tecnológica, mantendo restrita a um curso a 

oferta de on-the-job, que não correspondeu pelo segundo ano consecutivo, apesar do esforço 

de divulgação realizado, à expectativa que nele depositávamos, sendo que a oferta de cursos 

de nível III, que constituía o core da nossa actividade, passará para a 2ª linha da nossa oferta 

com um peso de 40% na totalidade de alunos que frequentarão a nossa Escola. 
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II.III Recursos Financeiros a Afectar 

 
A execução da formação nos termos propostos nos pontos anteriores depende da afectação 

dos recursos financeiros inerentes ao processo formativo a suportar pelo Turismo de Portugal, 

I.P., quer no que se refere aos recursos humanos (pessoal docente), quer quanto a encargos 

com a própria formação (bens alimentares necessários à formação prática) e com os 

formandos (apoios sociais), estimando-se, em linhas gerais, os seguintes montantes para os 

parâmetros aqui assinalados: 

 

Descritivo Produto 
Orçamento 

2010 
Bens Alimentares  104.358,00 
Apoios Sociais   175.666,00 

Form. Externos 323.388,00 
Pessoal em regime de tarefa ou avença 

ME 208.335,00 

Total Geral   811.747,00 

 
 

III FORMAÇÃO CONTINUA 

 

III.I Oferta Formativa 2009 – Justificação dos Desvios 
 

Considerando que o plano de formação contínua co-financiado, previsto para o ano de 2008, 

não foi concluído, identificamos no quadro abaixo as acções previstas para 2009 e as acções 

remanescentes do plano de 2008, que decorreram em 2009: 

 

 PREVISTO DESENVOLVIDO 

Carga 
Horária 
Acções 

Nº de 
Acções 

Total de 
horas 

Nº de 
Formando

s 

Nº de 
Acções 

Total de 
horas 

Nº de 
Formando

s 

25 Horas  77 1925 1155 31 775 465 

50 Horas 40 2000 600 6 300 90 

 

Com a dinamização destas acções de formação prevê-se que sejam envolvidos cerca de 555 

formandos/profissionais.  

 



        |Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa      

                             
Desta forma concluímos o plano de formação co-financiada não tendo sido possível reforçá-lo, 

uma vez que não foram abertas candidaturas para o POPH (previa-se a realização de 117 

acções). 

 
Ao nível da formação auto-financiada estava previsto que fossem realizadas 3 acções dirigidas 

a profissionais e 50 acções para um público indiferenciado. 

 
O nosso plano de formação contínua, ao nível da formação autofinanciada para público 

indiferenciado, ficou comprometido em virtude da mudança de instalações. 

 
As acções previstas são maioritariamente práticas e a primeira intervenção, para 

desmantelamento das instalações antigas, teve inicio precisamente nas áreas técnicas da 

escola. Por se ter verificado algum atraso na conclusão da zona de produção, nas novas 

instalações, a operacionalização deste tipo de acções ficou comprometida, sendo previsível 

que algumas decorram na época natalícia. 

 

III.II Oferta Formativa 2010 – Fundamentação 
 

De acordo com o previsto no PTP, a formação contínua co-financiada terá a seguinte divisão: 

 
Carga Horária 
Acções 

Nº de Acções Total de horas previstas Nº de Formandos 

25 Horas 59 1450 885 

50 Horas 38 1950 570 

 
Relativamente a acções de formação contínua auto-financiada distinguem-se duas áreas: as 

acções que são destinadas aos profissionais do sector e as dirigidas a um público 

indiferenciado. 

 
Plano para Profissionais 

Acções Nº de Acções Nº de 
Formandos 

Escanção 1 18 
Motorista de Turismo 1 18 
Novas Tendências de Bar 1 18 

TOTAL 3 54 
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Com a dinamização destas acções pretendemos responder às solicitações dos profissionais 

pois, para além da relevância que assumem nos sectores da Restauração e do Turismo, há 

alguns anos que a EHTL não as contemplava na sua oferta formativa. 

 
Plano para Público Indiferenciado 

Nº de Acções Total de horas previstas Nº de Formandos 

43 308 688 

 
 
Considerando a estrutura e os equipamentos que a EHTL terá disponíveis no ano de 2010, e 

com o objectivo de aproximação à comunidade local, haverá um acréscimo na oferta de acções 

de formação destinadas a um público mais diversificado. 

Pretendemos desenvolver acções nas áreas de cozinha e pastelaria (“Doces e sabores de 

épocas festivas”, “Sabores de Natal”, “Cozinha saudável”, …) e de mesa e bar (“Provas de 

Vinhos”, “Cocktails para amigos”, “Tapas e canapés”, …). 

 
No quadro abaixo podemos observar o número de acções previstas para os anos de 2009 e 

2010, nos diferentes tipos de formação: 

 
  Ano 2009 

Tipo de Formação Previsto Realizado / a 
realizar 

2010 

Co-Financiada 117 37 97 

Auto-Financiada 
Profissionais 

3 1 3 

Auto-Financiada 
Público Indiferenciado 

50 3 43 

Totais 170 40 143 
 
Verificou-se que o plano de formação previsto para 2009 era demasiado ambicioso face à 

procura verificada, pelo que ajustámos o nosso plano a desenvolver em 2010, tornando-o mais 

realista e adequado às verdadeiras necessidades do mercado.  
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III.III Recursos Financeiros a Afectar 
 
Tal como para a Formação Inicial, também a realização das acções de Formação Contínua aqui 

propostas implica a afectação de recursos financeiros a suportar pelo Turismo de Portugal, I.P., 

quer no âmbito dos recursos humanos afectos (pessoal docente), quer quanto a encargos com 

a própria formação (bens alimentares), estimando-se os seguintes montantes: 

 

Descritivo  Orçamento 

2010 

Bens Alimentares  7.917,00 

Pessoal em regime de tarefa ou avença* Form. Externos 127.062,00 

Total Geral   139.979,00 

* Inclui Formação Auto-Financiada 

 
 

IV CENTROS DE NOVAS OPORTUNIDADES 

 

IV.I Objectivos e Metas 2009 – Justificação de Desvios 

 
De acordo com o Plano de Actividades (PA) para o ano de 2009 e em sintonia com as 

metas estabelecidas em sede de candidatura para o Patamar B de financiamento, 

foram definidos os seguintes resultados quantitativos: 

 
Quadro 1 – Metas Patamar B 

Nível de Ensino Nº 
Meses 

Inscritos Com Diagnóstico e 
Encaminhamento 

Definido 

Em 
Processo 

RVCC 

Certificados RVCC 
(Parcial e Total) 

Básico  600 540 378 359 
Secundário  400 360 162 113 

Total  1000 900 540 472 

 

Analisando o mesmo documento, podemos destacar, ainda, os aspectos relacionados com os 

recursos humanos (quantidade, qualidade e estabilidade), vinculação da relação institucional 

com os parceiros (Associações, Sindicatos, Unidades Hoteleiras), divulgação da oferta inerente 

ao Centro Novas Oportunidades à população do sector e à localidade envolvente e articulação 

com outras ofertas formativas dinamizadas pela EHTL. 
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De acordo com os objectivos definidos, quer em termos de resultados, quer em termos 

estratégicos, e numa perspectiva de análise comparativa entre os valores acima propostos, os 

resultados alcançados em 2008 e aqueles que estimamos que o CNO conseguirá, até final de 

2009, podemos concluir o seguinte:   

 Aumento da percentagem de inscrições de profissionais da hotelaria e restauração dos 

21% conseguidos em 2008 para 22% alcançados até Outubro de 2009. 

 Aumento do número de profissionais do sector certificados com o nível secundário para 

os 46% do valor total de certificações, contra os 11% conseguidos em 2008. Estimamos 

que, até finais de 2009, esta percentagem atinja os 50%. 

 Redução da percentagem de certificações para o nível básico em 9%. 

 Implementação das certificações parciais. 

 Realização de parcerias com entidades formadoras, agilizando o encaminhamento de 

Adultos para ofertas formativas. 

 Celebração de dois protocolos com entidades do sector do Turismo (Viagens Abreu S.A. 

e Accorhotels). 

 Reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo CNO por parte da Agência 

Nacional para a Qualificação - convite, como CNO de referência nacional para a 

qualidade, para participar na formação das novas equipa dos Centros Novas 

Oportunidades. 

 

Apesar dos aspectos positivos acima realçados, e numa perspectiva construtiva, não podemos 

deixar de reflectir sobre as causas inerentes a uma taxa de execução que se situa ao nível dos 

45%, englobando nível básico e secundário. Na nossa óptica, este facto deve-se a duas ordens 

de factores: 

 

Factores endógenos: 

 Instabilidade e demora na constituição da equipa.  

 Recuperação de trabalho em atraso acumulado em 2008. 

 Contratação de novos formadores com experiências muito diversificadas na área da 

formação de Jovens e Adultos, o que implicou um investimento de tempo de formação 

e adequação à especificidade do RVCC que, a breve trecho, trará os seus frutos. 
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 Fragilidade ao nível das condições físicas e técnicas para o desenvolvimento do 

trabalho de equipa. 

 Mudança de instalações. 

 Carência de protocolos com entidades do sector. 

 Investimento residual na aposta da divulgação do CNO quer por via do site do TdP quer 

por via de folhetos informativos e materiais institucionais. 

 

Factores exógenos: 

 Público de nível básico com muitas dificuldades e perfil de competências muito baixo. 

 Grande percentagem de candidatos desempregados que apresentam uma fraca 

motivação intrínseca. 

 Dificuldades no encaminhamento para ofertas formativas. 

 

Vale, ainda, a pena referir que a percentagem, ligeiramente ascendente, de inscrições de 

profissionais do sector da hotelaria e restauração, resulta, acima de tudo, dos acordos 

celebrados com a Accor e Abreu, como acima referimos e, residualmente, da iniciativa 

individual dos candidatos. Não há, pois, uma dinâmica própria de investimento no aumento da 

qualificação escolar, por parte dos profissionais do sector. Talvez este facto ancore na falta de 

informação e dificuldade de adequação de horários que, no caso da hotelaria, são muito pouco 

estáveis. De assinalar que, até ao momento, também não temos verificado grande flexibilidade 

por parte das entidade patronais no sentido de promover a qualificação dos seus 

trabalhadores. 

 

Aproveitando a actual campanha de sensibilização das empresas para o investimento na 

qualificação dos seus trabalhadores, por via da Iniciativa Novas Oportunidades, contamos 

conseguir celebrar novos protocolos de cooperação com entidades do sector, aproximando-

nos, cada vez mais, dos patamares de concretização internamente definidos. 
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IV.II Objectivos e Metas 2010 – Fundamentação 
 

De acordo com o estipulado no Projecto Técnico-Pedagógico para o triénio 2009 – 2011 no 

quadro da actividade do CNO, o ano 2010 caracteriza-se pela implementação do processo 

RVCC-PRO. Por outro lado, e assumindo que serão criadas as condições necessárias para 

assegurar a estabilidade da equipa logo a partir de Janeiro e que, actualmente, já há condições 

físicas e técnicas adequadas ao exercício da actividade (nomeadamente nas condições de 

trabalho para a equipa), será também o ano em que o Centro poderá investir, com segurança, 

na aproximação dos valores definidos em sede de candidatura para o RVCC Escolar.  

 
Quadro 4 – Metas definidas em sede de candidatura para 2010 

COMPONENTE ESCOLAR  
Nível de Ensino Nº 

Meses 
Inscritos Com Diagnóstico e 

Encaminhamento 
Definido 

Em 
Processo 

RVCC 

Certificados RVCC 
(Parcial e Total) 

Básico 12 320 288 202 192 
Secundário 12 480 432 194 175 

Total  800 720 396 367  
 

COMPONENTE PROFISSIONAL  
Saídas Profissionais Nº 

Meses 
Inscritos Com Diagnóstico e 

Encaminhamento 
Definido  

Em 
Processo 

RVCC 

Certificados 
RVCC (Parcial e 

Total) 
Cozinheiro/a 12 50 45 40 38 

Empregado/a de Bar 
(Barman/Barmaid) 

12 25 22 20 19 

Empregado/a de 
Mesa 

12 25 22 20 19 

Total  100 89 80 76  

 

Tendo em conta a especificidade contextual, e partindo do princípio que os factores 

endógenos que representaram um constrangimento ao cumprimento de metas são, 

globalmente, resolvidos, definimos, como objectivos para 2010: 

 

Certificação: 

 Aumentar o número de Adultos certificados. 

 Aumentar o número de inscrições e certificações da população do sector da 

hotelaria e restauração, investindo na dinamização de parcerias efectivas com 
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grandes grupos hoteleiros e empresariais do sector, operando na localidade de 

forma a divulgar a oferta de qualificação proporcionada pelo CNO.  

 Expandir e articular o sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências à certificação de competências profissionais. 

 Rentabilizar o número de adultos em processo RVC, diminuindo o número de 

desistências e apostando na certificação parcial de nível secundário. 

 
Construção de itinerários formativos: 

 Assumir a função de orientação e construção de itinerários formativos para 

Adultos, no âmbito da oferta interna (Escolas do TdP) e externa. 

 
Parcerias e Protocolos: 

 Formalizar protocolo com Associação de Hotéis de Portugal e Associação de 

Directores de Hotel, no sentido da promoção de estratégias de divulgação 

conjuntas. 

 Formalizar protocolos com escolas e entidades formadoras na área de actuação do 

CNO no sentido de agilizar os processos de encaminhamento para ofertas 

formativas. 

 

IV.III Recursos Financeiros a Afectar 
 
O alcance das metas e objectivos acima definidos só é possível através do recurso à 

contratação de pessoal qualificado nesta área de intervenção, sendo o total dos encargos a 

suportar pelo Turismo de Portugal, I.P. neste âmbito, estimado no seguinte montante: 

 

Descritivo Orçamento 2010 

Pessoal 109.788,00 
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V INFRAESTRUTURAS 

 
 
O facto da nova Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa ter uma dimensão muito superior à 

das antigas instalações, sobretudo no que diz respeito a áreas técnicas e equipamentos, obriga 

a uma adequação e reestruturação de complementos afectos à operacionalização, 

nomeadamente: 

 

 Aquisição de materiais e utensílios para a área de cozinha, pastelaria e palamenta 

diversa para áreas de serviço consideravelmente superiores às antigas. 

 Necessidade de recursos técnicos de manutenção, preventiva e periódica de 

equipamentos e instalações 

 

V.I Recursos Financeiros a Afectar 
  
 

Descritivo  
Orçamento 

2010 
Gastos Gerais   129.393,00 

 

VI IMAGEM E MARKETING 

 
 
As novas instalações da Escola, permitem-nos explorar o factor “novidade” aliado a boas 

condições de localização, acessibilidade e exposição à comunidade local/meio envolvente, 

potenciando a solidificação da imagem de qualidade associada à Escola. 

No âmbito da construção de uma imagem de marca mais abrangente, definimos os seguintes 

objectivos para o ano de 2010: 

 Promoção da marca EHTL como selo de qualidade e sucesso. 

Estratégia: lançamento da rubrica “Os Grandes Chefs voltam à Escola”. Nesta actividade 

lançaremos o desafio de preparar um jantar com os nossos alunos e chefs de cozinha 

conceituados no panorama nacional, assegurando cobertura mediática a estes eventos. 

 Fidelização de clientes. 
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Estratégia: Lançamento de uma série de acções que integrem um “mini-curso” de cozinha. 

Será lançado o desafio a parceiros conceituados no mercado hoteleiro para participar nestas 

actividades. Para a divulgação será preparada uma aula /convite à imprensa. 

 Divulgação e rentabilização da exclusividade das instalações. 

Estratégia: Concretização de parcerias com empresas do sector que pretendam lançar 

produtos e efectuar demonstrações. Desta forma pretendemos tirar partido de condições 

excepcionais de instalações exclusivas como a sala de análise sensorial, anfiteatro técnico, 

cozinhas pedagógicas, sala de bar. Estes eventos são, regra geral, acompanhados de alguma 

cobertura de imprensa. 

 Implementação do conceito “Profissões de prestígio” 

Estratégia: Dinamização de Workshops com convites a chefes de cozinha, chefes de sala, 

barman’s, directores de hotel e a figuras de relevo da sociedade civil ligadas ao sector. Esta 

actividade culminará com a participação numa refeição no Restaurante de Aplicação da Escola. 

 

VII EXPLORAÇÃO HOTELERIA  
 
 

VII.I Geração de Receita 2009 – Justificação dos Desvios 
 

 
EXPLORAÇÃO HOTELEIRA 2009 

  Orçamento 2009 Realizado (%) 
Acções A 12.562 € 11,66% 
Acções B 30.000 € 0,00% 
Aluguer Salas 1.200 € 12,50% 
Auditório 750 € 80,08% 
Restaurante 2.908 € 7,72% 
Cafetaria 12.429 € 63,02% 
Refeitório 11.011 € 51,69% 
Eventos 8.718 € 41,69% 
Vending 824 € 64,81% 
Total 80.402,00 €  

 
 
A fraca execução dos valores orçamentados relativamente às Acções da Formação Contínua 

deve-se sobretudo à dificuldade logística de as operacionalizar tendo em conta a mudança de 

instalações da Escola. 
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O desvio entre os valores previstos e os realizados para o aluguer de salas / auditório tem a ver 

com a fraca procura das instalações das Olaias e ser ainda muito escasso o tempo em que 

estamos nas novas instalações, numa lógica de afirmação no mercado. 

Quanto à receita expectável na área da cafetaria / refeitório, os objectivos não foram atingidos 

tendo em conta o elevado número de alunos com apoio social, traduzindo-se na consequente 

redução de receitas. 

A área dos eventos só agora, com as novas instalações, começa a ter mais procura, na medida 

em que as anteriores não reuniam os requisitos que nos permitiam corresponder às 

solicitações do exterior. 

 

SECRETARIA 2009 

Orçamento 2009 

  Previsto * Realizado 
(Jan-Ago) 

Propinas Nível III 129.075,00 € 49.032,50 € 
Propinas Nível IV 91.700,00 € 29.275,00 € 
Inscrições / Matrículas / Exames / 60.515,00 € 9.265,00 € 
Publicações -  80,00 € 
Outros Bens - 10,00 € 
Total 220.775,00 € 87.662,50 € 

 
 

No âmbito dos montantes resultantes de propinas, inscrições e matrículas, não é possível fazer 

uma análise comparativa entre o previsto no orçamento para 2009 e o realizado uma vez que 

os dados de que dispomos se reportam apenas ao período compreendido entre Janeiro e 

Agosto desse mesmo ano.  

Este facto prende-se com a implementação recente do Sistema de Gestão Escolar que, 

encontrando-se ainda na sua fase final de desenvolvimento, não é ainda consistente nos dados 

disponibilizados. 

Contudo, registamos que, em termos de procura, a EHTL foi das Escolas com um maior índice 

de adesão/Inscrições nos cursos de nível III, pelo que estimamos que os valores de receita 

realizados em Inscrições e Matriculas sejam muito aproximados do projectado. 

Relativamente ao item das Propinas, ainda que não tenha sido possível abrir um curso de On-

the-Job, este foi compensado com a abertura de mais um curso de Especialização Tecnológica, 

não afectando assim os valores globais previstos para a Formação Inicial 
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VII.II Geração de Receita 2010 – Fundamentação 
 
EXPLORAÇÃO HOTELEIRA 2010 

Orçamento 2010 
Acções A  37.500,00 € 
Acções B 54.000,00 € 
Aluguer Salas 1.800,00 €  
Auditório 4.500,00 €  
Outros Serviços 1.560,00 € 
Restaurante 2.137,50 € 
Cafetaria 7.624,00 €  
Refeitório 5.950,00 €  
Eventos 16.000,40 €  
Total 131.071,90 € 

 
As previsões apresentadas têm por base a afirmação de uma nova estrutura preparada para 
este tipo de serviços, bem como a definição de estratégias que visam a prossecução das metas 
a atingir para cada um dos parâmetros apresentados, tais como: 
 
Formação Auto financiada 

Profissões de Prestigio  

Dinamização de workshops com convites a: 

 Chefes de Cozinha 

 Chefes de Sala  

 Barman’s 

 Directores de Hotel 

 
Convite a figuras de relevo da sociedade civil e outras ligadas ao sector para assistirem aos 

workshop’s com refeição no Restaurante de Aplicação da Escola. 

 

Aluguer de salas e auditório 

Aluguer a entidades externas, não apenas de salas para formação e auditório, mas também se 

prevê a potenciação de salas exclusivas e com características diferenciadoras como a sala de 

análise sensorial, sala de bar, anfiteatro técnico e cozinhas pedagógicas. 

 
Restaurante 

Exploração da unidade com estas características destinada a alunos, funcionários, professores 

e públicos externos. Up sell destes serviços às entidades que alugam salas para eventos. 
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Cafetaria 

Alargamento do período de funcionamento durante a manhã e tarde, dirigido a alunos, 

funcionários, professores, alunos CNO e formação contínua. Aumento da variedade de oferta. 

Refeitório 

Exploração da unidade com estas características, destinada aos alunos, professores, 

funcionários e público externo.  

Eventos 

Prestação de serviços hoteleiros a entidades externas mediante contratação. Up sell destes 

serviços às entidades que alugam salas para eventos. 

 

SECRETARIA 2010 

Orçamento 2010 

Propinas Nível III 87.165,00 € 
Propinas Nível III OTJ 10.530,03 € 
Propinas Nível IV 138.590,80 € 
Inscrições / Matrículas / Exames / 60.075,00 € 
Publicações 80,00 € 
Outros Bens --------- 
Total 296.440,83 € 

 

Os factores ilustrados no ponto anterior, designadamente no que respeita à mudança nos 

critérios para atribuição de Apoios Sociais e respectiva redução do número de alunos 

abrangidos, a par com a mudança de estratégia do Turismo de Portugal, I.P., que reside na 

aposta nos Cursos de Especialização Tecnológica em detrimento dos Cursos de Nível III 

(incluindo formação on-the-job) e com a presença efectiva numa nova estrutura de maior 

dimensão, suportam as metas a que nos propomos em 2010, quer ao nível da formação 

propriamente dita, elevando o número de alunos/turmas no geral e nos Cursos de 

Especialização Tecnológica em particular, quer ao nível da receita que daí esperamos obter. 

Assim, prevê-se ainda um aumento da receita nas propinas dos Cursos de Especialização 

Tecnológica, uma vez que está prevista a abertura de mais quatro turmas no ano lectivo 

2010/2011, o que representa mais 95 alunos a pagar uma propina de 100€/mês (Out-Dez).  
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VII.III Previsão de Custos 2010 - Fundamentação 

 
 

No âmbito da Exploração Hoteleira destacam-se ainda os custos inerentes ao funcionamento 

do refeitório e dos eventos, que se prevê que sejam inferiores no ano de 2010, 

comparativamente com o previsto para 2009, devido à mudança de estratégia do Turismo de 

Portugal, optando pelo recurso a uma só empresa que fornece toda a rede Escolar, oferecendo 

melhores condições no que se refere aos preços praticados. 

 
Descritivo Orçamento 2010 

Refeitório 101.961,00 
Eventos 9.090,00 
Total Geral 111.051,00 
 

VIII PROJECTOS ESPECIAIS 
 
 

A Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa baseia a sua linha de actuação num conjunto de 

valores, dos quais se destacam: a orientação para o Sector, promovendo a satisfação das 

necessidades constantes do Mercado; Excelência, promovendo a criação de valor através do 

desempenho e a Responsabilidade, respeitando princípios sustentáveis no âmbito da 

formação. 

Neste âmbito tem desenvolvido todos os anos lectivos um Projecto Educativo que visa 

consubstanciar os valores que a norteiam e que tem como objectivo geral a promoção de 

competências profissionais e sócio-afectivas, e desta forma contribuir para o desenvolvimento 

de um pensamento generalista, conceptual e abstracto, que ajudará os nossos alunos a atingir 

a excelência do serviço no seu contexto profissional, e a crescer como Cidadãos, Homens e 

Mulheres de excelência. 

Para 2010 e alinhada com a orientação proposta pela Organização Mundial do Turismo o tema 

proposto para o projecto educativo é Turismo: Consagração da Diversidade, ou seja, o turismo 

enquanto catalisador do entendimento entre os países e promotor da inclusão social e da 

melhoria da qualidade de vida.  

Assim, propomo-nos a desenvolver um conjunto de actividades (mostras, debates, almoços temáticos) 

enquadradas nesta temática, e que irão potenciar: a promoção de actividades interdisciplinares; 

aquisição de métodos e técnicas de pesquisa, registo e tratamento da informação; desenvolvimento do 

espírito crítico e de observação e do pensamento conceptual e abstracto; e estabelecer elos entre 

diferentes áreas do saber. 


