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RESTAURANTE-BAR



• Os Cursos de Educação Formação destinam-se

a todos os jovens com 15 anos que tenham

concluído o 6º ano de escolaridade ou com

frequência de 7.º ou 8.º ano de escolaridade.

• São uma vertente do Ensino Básico que

privilegia a formação prática, concebida para

uma eficaz profissionalização privilegiando o

trabalho em equipa. Com o objetivo de

desenvolver nos alunos competências para o

exercício de uma profissão, este ensino

distingue-se, nomeadamente, pela sua

articulação com as empresas, garantindo uma

forte ligação ao mundo do trabalho e

permitindo o prosseguimento de estudos.

DESTINATÁRIOS



O QUE É UM EMPREGADO 
DE RESTAURANTE-BAR?

• É um profissional ao serviço da restauração,

moderno e eficiente que organiza, prepara e executa

o serviço de restaurante-bar, respeitando as normas

de higiene e segurança, em estabelecimentos de

restauração e bebidas, em cooperação com os

demais elementos da equipa, com vista a garantir um

serviço de qualidade e satisfação do cliente.



SAÍDAS PROFISSIONAIS

• Técnico/a de restaurante-bar;

• Empregado/a de mesa;

• Bar Manager;

• Empregado/a de bar;

• Hotéis, restaurantes e empresas na área de

hotelaria.

DURAÇÃO

• Dois anos letivos (2020/2022), abrange

formação em contexto de trabalho, no final do

2º ano - 210 horas, com possibilidade de

realização de Estágio em empresas cotadas nos

serviços de Restauração.



PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Efetuar o aprovisionamento dos produtos utilizados no
serviço de restaurante-bar, assegurando o estado de
conservação das mesmas;

• Verificar e preparar as condições de utilização e limpeza
dos equipamentos e utensílios utilizados no serviço de
restaurante-bar;

• Participar no arranjo da sala de refeições, de acordo
com as caraterísticas do serviço a executar;

• Atender os clientes e executar o serviço de restaurante-
bar, assegurando a ligação com os restantes serviços;

• Atender e resolver reclamações de clientes;

• Efetuar a limpeza e arrumação dos espaços,
equipamentos e utensílios do serviço verificando as
existências e controlando o seu estado de conservação;

• Proceder à reposição do stock dos produtos alimentares
do serviço de restaurante-bar.



COMPONENTES DE 

FORMAÇÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO

Sociocultural

Línguas, Cultura e 

Comunicação

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira

Tecnologias de Informação e 

Comunicação

Cidadania e Sociedade Cidadania e Mundo Atual

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho

Educação Física

Científica Ciências Aplicadas Matemática Aplicada

Disciplina Específica 2

Tecnológica Tecnologias Específicas Unidade(s) do Itinerário de 

Qualificação Associado

Prática Estágio em Contexto de Trabalho

MATRIZ CURRICULAR



CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão de um CEF, com total aproveitamento, é emitido uma certificação escolar

equivalente ao 3.º Ciclo e uma Certificação Profissional, conferindo-te o nível 2 de qualificação do

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).



Serviços Administrativos:

geral@aeaa.pt

Matrículas:

matriculas@aeaa.pt

Telefone:

Serviços Administrativos:

263 287 230

E-mail

mailto:geral@aeaa.pt
mailto:matriculas@aeaa.pt
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# RIGOR

# EXCELÊNCIA

# PROFISSIONALISMO

# DISCIPLINA


