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FUNDAMENTAÇÃO

Este curso responde ao desafio de colmatar as fragilidades e necessidades de formação do 
sector da restauração e bebidas, constituído maioritariamente por empresas de pequena e micro 
dimensão, nas áreas do investimento, financiamento, marketing e estratégia, gestão de recursos 
humanos, gestão de operações e gestão de qualidade.
A sua estrutura é organizada em unidades de formação (UF), estando orientada para 
indivíduos que procuram formação complementar específica ou atualização e/ou aquisição de 
competências, e permite uma gestão flexível do tempo, compatível com percursos individuais
de formação.

OBJETIVOS GERAIS

O curso de formação em Gestão de Restauração pretende proporcionar uma resposta 
adequada às novas exigências dos modelos e processos de negócios no sector da restauração. 
As empresas deste sector devem estar preparadas para dar uma resposta adequada aos 
desafios existentes no mercado através da aposta na formação de gestores e quadros
técnicos da restauração. 
Assim, este curso visa dotar os estudantes de um conjunto de competências com um cariz 
transversal, tais como marketing e estratégia, análise de investimento e financiamento,
gestão de operações e da qualidade em serviços, gestão de recursos humanos e liderança,
e conhecimentos específicos na área do turismo.

DESTINATÁRIOS

São admitidos candidatos:
- a frequentar uma licenciatura ou já licenciados;
- com experiência profissional ou pessoal relevante numa área que forneça preparação
adequada para a frequência do curso, independentemente das habilitações académicas
que possuam.

INVESTIMENTO

3.750,00€
Early bird discount de 20% (2.800,00€) para inscrições feitas até um(1) mês
antes do início do curso.
Existe a possibilidade de pagamento fracionado.
Para mais informações contacte-nos:  
Virgínia Barreirinha Lopes
virginiablopes@ua.pt
tlm.: 913139700
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CREDITAÇÃO
DGERT—Direção Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

O curso de formação em Gestão de Restauração terá a duração de dois períodos, a que 
corresponde um total de 432 horas (216 horas por período) divididas entre horas presenciais
(126 horas por período, das quais 54 horas em prática laboratorial) e estudo autónomo
(90 horas por período). Dará formação em Gestão, Marketing e Estratégia, Análise de 
Investimento e Financiamento, Gestão do Turismo, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
de Qualidade e Gestão de Operações, estando dividido em unidades de formação com sessões 
em sala de aula e componente prática de formação em restauração. A formação prática 
representa um total de 108 horas em Laboratório em Restauração I (54 horas) e Laboratório
em Restauração II (54 horas).
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FREQUÊNCIA—O curso de formação não pode ser frequentado através da inscrição isolada nas unidades
de formação que o compõem.

CERTIFICAÇÃO—A aprovação no conjunto das unidades de formação (UF) exigidas é certificada mediante a emissão 
de um Certificado de Frequência ou de um Certificado de Aproveitamento, consoante o formando se submeta ou não 
a avaliação. O certificado especificará as unidades de formação e, no caso do Certificado de Aproveitamento,
o número de ECTS creditáveis.

CREDITAÇÃO—A aprovação neste curso permite a obtenção de créditos ECTS creditáveis de acordo com o artigo 
45.º do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de Agosto, isto é, suscetíveis de serem creditados após pedido do aluno, nos 
cursos conducentes a grau da Universidade de Aveiro, ao nível do 2.º ciclo, quando o candidato a eles tenha acedido 
por alguma das vias legalmente previstas, e aí se encontre inscrito.

PERÍODO I
UF1-Marketing e Estratégia

UF2-Análise de Investimento e Financiamento

UF3-Gestão do Turismo

UF4-Laboratório em Restauração I

Horas Totais

PERÍODO II
UF5-Gestão de Recursos Humanos, Ética e Liderança

UF6-Gestão de Operações

UF7-Gestão de Qualidade em Serviços

UF8-Laboratório em Restauração II

Horas Totais
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PLANO DE ESTUDOS

O curso de formação em Gestão de Restauração é composto pelas Unidades de Formação que 
constam da tabela seguinte:



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS—Período I

MARKETING E ESTRATÉGIA

Área Científica: Gestão
Docente responsável: Manuel Luís Au-Yong Oliveira

Objetivos:
Os formandos deverão adquirir a capacidade de pensar de forma estratégica – quer seja em situações de menor
ou de maior envolvimento – e consoante a necessidade. Os formandos deverão ser capazes de fazer planos 
de marketing, o que envolve analisar a concorrência, escolher mercados e segmentos alvo, criar elementos
diferenciadores e inovadores, estabelecer preços, negociar situações de win-win para os stakeholders da 
organização, estabelecer redes de compras e comunicar eficazmente as vantagens do serviço comercializado. 
Dado o elevado número de empresas familiares, serão discutidas as vantagens desta abordagem, assim como
os inconvenientes. 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

Área Científica: Gestão
Docente responsável: António Lepierre Tinoco

Objetivos:
- Consciencializar os participantes do papel primordial do investimento renovador em pequenas
e médias empresas da área da restauração;
- Demonstrar a necessidade de interiorizar o conceito de viabilidade económica de um investimento como
fator de sucesso de um determinado projeto;
- Evidenciar o impacto de um financiamento externo (funding), nos seus diversos modelos, em projetos
de investimento.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS—Período I

GESTÃO DO TURISMO

Área Científica: Turismo
Docente responsável: Rui Costa
Outros docentes: Carlos Costa

Objetivos:
Esta unidade de formação pretende desenvolver no aluno um conhecimento aprofundado, do ponto de vista teórico
e metodológico, que lhe permita caracterizar o sector do turismo, analisando a procura e a oferta turística existente, 
a sua estrutura e organização política e estratégica. Pretende-se, também, que o aluno caracterize a estrutura
empresarial do sector do turismo e compreenda a importância do sector da restauração na cadeia de valor
do turismo.

LABORATÓRIO EM RESTAURAÇÃO I

Área Científica: Turismo
Docente responsável: Carlos Manuel Martins Costa

Objetivos:
- Aquisição de conhecimentos de Cozinhas do Mundo, identificando as receitas características dos países
que detêm pratos conhecidos internacionalmente;
- Respeitar os conceitos originais das receitas, reconhecendo ingredientes, técnicas de confeção e forma
de apresentação dos diferentes pratos;
- Integrar e aplicar conceitos de tecnologia alimentar, nutrição e segurança alimentar;
- Desenvolver novos produtos, conceitos e ambientes aplicados à culinária;
- Estimular profissionais da área alimentar a manter uma constante procura de rigor técnico e científico
nas suas atividades.
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ÉTICA E LIDERANÇA

Área Científica: Gestão
Docente responsável: Andreia Vitória 
Outros docentes: Conceição Cunha

Objetivos:
Pretende-se que os formandos:
- Compreendam melhor as  práticas organizacionais no que diz respeito à gestão de Recursos Humanos bem como 
os comportamentos das pessoas nas organizações e as suas consequências;
- Adquiram competências de gestão de pessoas, destacando-se os temas da ética e da liderança nas organizações, 
já que se considera que gerir pessoas será cada vez mais uma competência central de gestão e um fator profunda-
mente diferenciador do desempenho das organizações.

GESTÃO DE OPERAÇÕES

Área Científica: Gestão
Docente responsável: José de Vasconcelos Ferreira
Outros docentes: Ana Luísa Ferreira Andrade Ramos e Marlene Amorim

Objetivos:
- Dar a conhecer os conceitos fundamentais da Gestão de Operações de sistemas industriais e de serviços;
- Dotar os formandos de competências para analisar, modelar e tomar decisões no âmbito da gestão de operações.

GESTÃO DE QUALIDADE EM SERVIÇOS

Área Científica: Gestão
Docente responsável: José Magano

Objetivos:
- Conhecer os elementos básicos da gestão de qualidade em serviços;
- Conhecer o modelo dos gaps na qualidade de serviço;
- Compreender o papel do cliente na definição de requisitos e na construção de relações (gap 1);
- Desenvolver capacidades de desenho e inovação em serviços (gap 2);
- Enquadrar o papel dos colaboradores e dos clientes na prestação de serviço (gap 3);
- Desenvolver capacidades de comunicação (gap 4);
- Efetuar o pricing de serviços e avaliar o impacto financeiro da qualidade de serviço.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS—PERÍODO II
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LABORATÓRIO EM RESTAURAÇÃO II

Área Científica: Turismo
Docente responsável: Carlos Manuel Martins Costa

Objetivos:
- Identificar conceitos básicos de decoração alimentar, estilos e técnicas de decoração;
- Identificar as composições, contrastes e efeitos das cores;
- Selecionar os melhores materiais para realizar e apresentar o trabalho final, tais como iluminação,
espelhos e tecidos;
- Identificar a arte asiática/oriental aplicada à cozinha decorativa;
- Utilizar as perspetivas, trabalhos em relevo e escultura;
- Aplicar técnicas de escultura e desenho;
- Aplicar técnicas de composição com produtos finais;
- Realizar fotografia culinária;
- Dotar os alunos da capacidade de organizar e preparar menus/ementas adequadas aos vinhos e outras bebidas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS—PERÍODO II
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CARLOS COSTA é professor catedrático e diretor do Departamento
de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT),
da Universidade de Aveiro.
É doutor e mestre em Turismo pela Universidade de Surrey (Reino 
Unido) e licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela 
Universidade de Aveiro. Desempenha funções de diretor do programa 
doutoral em Turismo e editor da Revista Turismo & Desenvolvimento.
É membro da direção da Unidade de Investigação em Governança, 
Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), da UA, e, regular-
mente, membro das equipas de avaliação da Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
É ainda diretor técnico-científico da empresa spin-off em turismo 
‘idtour-unique solutions’.

FUNCIONAMENTO/HORÁRIO

- segundas das 15h00 às 19h00
- quintas das 15h00 às 19h00

COORDENAÇÃO E EQUIPA DE FORMADORES

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Professor Doutor Carlos Costa, 
professor catedrático do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo,
da Universidade de Aveiro.

PERÍODO I
UF1-Marketing e Estratégia

UF2-Análise de Investimento e Financiamento

UF3-Gestão do Turismo

UF4-Laboratório em Restauração I

PERÍODO II
UF5-Gestão de Recursos Humanos, Ética e Liderança

UF6-Gestão de Operações

UF7-Gestão de Qualidade em Serviços

UF8-Laboratório em Restauração II

DOCENTE
Manuel Oliveira 

António Lepierre Tinoco

Rui Costa e Carlos Costa

Carlos Costa

Andreia Vitória e Conceição Cunha

José Vasconcelos, Ana Ramos e Marlene Amorim

José Magano

Carlos Costa

DEP.
DEGEIT

-

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT

DEGEIT



EQUIPA DE FORMADORES
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UF1—MARKETING E ESTRATÉGIA
MANUEL OLIVEIRA

MANUEL OLIVEIRA é professor auxiliar 
na Universidade de Aveiro (UA) onde dá 
aulas desde Fevereiro 2009. Já colaborou 
em diversas unidades curriculares na UA, 
tais como Marketing, Gestão de Marketing, 
Gestão do Conhecimento, Gestão de 
Serviços, Gestão da Inovação e Tecnologia, 
e Estratégia e Competitividade.
Experiência profissional anterior inclui 
colaborações com a Accenture (em 
gestão da mudança relativo a assuntos 
tecnológicos), Worthington Cylinders (tendo 
sido gestor dos sistemas de informação, 
formador interno e analista de marketing 
para as operações na Europa), e Waterco 
Europa (responsável pela conquista de 
novos negócios na Europa de Oeste). 
Atualmente, é investigador da Unidade
de Investigação em Governança, Competi-
tividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), 
tendo publicações em revistas interna-
cionais tais como a World Future Review, 
Performance Improvement, Behaviour and 
Information Technology, Journal of Business 
Ethics, International Entrepreneurship and 
Management Journal, Socio-Economic 
Planning Sciences, European Journal of 
Development Research e The Futurist.
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UF2—ANÁLISE DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO
ANTÓNIO LEPIERRE TINOCO

ANTÓNIO LEPIERRE TINOCO é licenciado 
em Engenharia Química pelo IST–Instituto 
Superior Técnico (Lisboa), com formação 
posterior pelo ISEG–Instituto Superior 
de Economia e Gestão (Lisboa) em áreas 
da gestão. Fez carreira como gestor de 
empresas nacionais e multinacionais,
com responsabilidades de administração
e direção-geral, colaborando em ações
de formação com diversas instituições de 
ensino superior em matérias que versam 
a análise de viabilidade económica de 
investimentos e respetivo financiamento,
em avaliação de ativos económicos
e empreendedorismo.



EQUIPA DE FORMADORES
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UF3—GESTÃO DO TURISMO
RUI COSTA E CARLOS COSTA

RUI COSTA licenciou-se em Gestão e 
Planeamento em Turismo na Universidade 
de Aveiro em 1998. Concluiu o mestrado em 
Inovação e Políticas de Desenvolvimento 
na Universidade de Aveiro em 2005 e 
doutorou-se em Turismo na UA em 2012. 
Professor auxiliar da área do Turismo 
no Departamento de Economia, Gestão, 
Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT)
da Universidade de Aveiro, é membro 
integrado da Unidade de Investigação
em Governança, Competitividade e 
Políticas Públicas (GOVCOPP), no Grupo 
de Investigação em Turismo e Desenvol-
vimento. Desenvolve investigação na área 
do planeamento e projeto em turismo, redes, 
governança e políticas públicas, dinâmicas 
territoriais de investimento e financiamento 
de pequenas e micro empresas do sector 
do Turismo. Participa em projetos de 
investigação aplicada no país e no estran-
geiro e é autor e co-autor de diversos 
artigos publicados em revistas nacionais
e internacionais. É, também, membro 
do Conselho Editorial da Revista Turismo 
& Desenvolvimento e da Comissão 
Organizadora da Conferência Interna-
cional INVTUR.

CARLOS COSTA é professor catedrático 
e diretor do Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo 
(DEGEIT), da Universidade de Aveiro.
É doutor e mestre em Turismo pela 
Universidade de Surrey (Reino Unido) 
e licenciado em Planeamento Regional 
e Urbano pela Universidade de Aveiro. 
Desempenha funções de diretor do programa 
doutoral em Turismo e editor da Revista 
Turismo & Desenvolvimento.
É membro da direção da Unidade de 
Investigação em Governança, Competi-
tividade e Políticas Públicas (GOVCOPP),
da UA, e, regularmente, membro das equipas
de avaliação da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
É ainda diretor técnico-científico da empresa 
spin-off em turismo ‘idtour-unique solutions’.
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UF4—LABORATÓRIO EM RESTAURAÇÃO I
CARLOS COSTA



EQUIPA DE FORMADORES
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ANDREIA VITÓRIA é licenciada e mestre 
em Gestão pela Universidade de Aveiro (UA). 
Tendo recebido uma bolsa de doutoramento 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
doutorou-se em Engenharia e Gestão Indus-
trial, também na UA, com uma dissertação 

relacionada com a gestão de pessoas
nas organizações.
Iniciou a sua carreira profissional na banca 
de investimento, onde trabalhou durante 
vários anos. Atualmente, desempenha 
funções docentes no Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia Industrial 
e Turismo (DEGEIT) da UA, lecionando as 
unidades curriculares de Gestão de Recursos 
Humanos e de Comportamento e Liderança 
nas Organizações. A sua investigação 
envolve a gestão de recursos humanos, 
o comportamento organizacional e a 
liderança. Tem publicado em revistas
da área, como Leadership Quarterly
e International Journal of Human Resource 
Management. Tem igualmente participado 
em diversas conferências nacionais
e internacionais.

CONCEIÇÃO MARIA CUNHA é docente 
do Departamento de Economia, Gestão, 
Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT) 
desde 2002, é doutorada em Turismo pela 
UA (investigação dedicada ao empreende-
dorismo em turismo no espaço rural)
e mestre em Gestão da Ciência, Tecnologia
e Inovação. É membro da Unidade de 
Investigação em Governança, Competi-
tividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), 
da Universidade de Aveiro, com 
interesses de investigação nas áreas do 
empreendedorismo, turismo rural, gestão
de pequenas empresas e marketing.

UF5—GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ÉTICA E LIDERANÇA
ANDREIA VITÓRIA E CONCEIÇÃO CUNHA



EQUIPA DE FORMADORES
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MARLENE AMORIM é doutorada em Gestão, 
pela IESE Business School (Barcelona), 
mestre em Gestão de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, pela Universidade de Aveiro 
(UA), e licenciada em Economia, pela 
Universidade do Porto. Atualmente,
é pró-reitora da UA para a Internaciona-
lização e professora auxiliar no DEGEIT–
Departamento de Economia, Gestão, 
Engenharia Industrial e Turismo.
Desenvolve investigação em qualidade 
e inovação em serviços, integrando projetos 
de investigação na área a nível nacional 
(FCT) e internacional (FP7). Tem promovido 
o desenvolvimento de novos negócios
e serviços de inovação social, integrando 
redes de investigação internacionais
e implementando ações de capacitação 
dirigidas cidadãos e instituições locais.

ANA LUÍSA RAMOS nasceu em Viseu, 
em 1974, tendo obtido o mestrado em 
Engenharia Informática (Universidade
de Coimbra, 2002) e o doutoramento em
Gestão Industrial (Universidade de Aveiro, 
2011). É docente na Universidade de Aveiro
desde 1997 sendo, atualmente, professora 
auxiliar no Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo 
(DEGEIT). Tem vindo a lecionar as unidades 
curriculares de Simulação, Gestão de Opera-
ções e Logística. É membro da Unidade 
de Investigação em Governança, Competi-
tividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), 
grupo de Sistemas de Apoio à Decisão, 
da Universidade de Aveiro. As suas áreas 
de trabalho centram-se na engenharia de 
sistemas e na modelação e simulação de 
sistemas complexos, com aplicações no 
setor industrial e no setor dos transportes.

JOSÉ ANTÓNIO DE VASCONCELOS 
FERREIRA é licenciado em Engenharia 
Civil pela FEUP, mestre em Investigação 
Operacional e Engenharia de Sistemas pelo 
IST e doutorado em Ciências de Engenharia 
pela FEUP.
É professor associado da Universidade de 
Aveiro, tendo sido diretor do mestrado e do 
programa doutoral em Engenharia e Gestão 
Industrial. É investigador integrado da 
GOVCOPP.

UF6—GESTÃO DE OPERAÇÕES
JOSÉ VASCONCELOS, ANA LUÍSA RAMOS E MARLENE AMORIM



UF7—GESTÃO DE QUALIDADE EM SERVIÇOS
JOSÉ MAGANO

JOSÉ MAGANO é licenciado em Engenharia 
Eletrotécnica e Computa-dores (FEUP), 
mestre em Gestão de Empresas (UP)
e MBA (PBS), Especialista em Marketing
e Publicidade.
É docente universitário há mais de 20 anos, 
na Universidade Católica (até 2002) e na 
Universidade de Aveiro (desde 2002/03). 
Fundador e administrador de startups de 
base tecnológica. Consultor e formador, 
sobretudo nas áreas de gestão de projetos, 
marketing e qualidade de serviço.
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UF8—LABORATÓRIO EM RESTAURAÇÃO II
CARLOS COSTA

CARLOS COSTA é professor catedrático 
e diretor do Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo 
(DEGEIT), da Universidade de Aveiro.
É doutor e mestre em Turismo pela 
Universidade de Surrey (Reino Unido) 
e licenciado em Planeamento Regional 
e Urbano pela Universidade de Aveiro. 
Desempenha funções de diretor do 
programa doutoral em Turismo e editor
da Revista Turismo & Desenvolvimento.
É membro da direção da Unidade de 
Investigação em Governança, Competi-
tividade e Políticas Públicas (GOVCOPP),
da UA, e, regularmente, membro das equipas
de avaliação da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
É ainda diretor técnico-científico da empresa 
spin-off em turismo ‘idtour-unique solutions’.
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Valoriza-te: 
vem, vive e volta.

Adquira um conjunto de competências
de uso imediato que acrescentam
eficácia e produtividade ao seu trabalho.

Amplie a sua rede de contactos,
identifique potenciais parceiros,
rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos,
atualizamos conhecimentos,
partilhamos boas práticas!


