
BEM-VINDO(A) AO
MUNDO DAS
PROFISSÕES

07 DE ABRIL DE 2022, SEIA

EXPLORA AS PROFISSÕES DE TURISMO 
DE FORMA REAL E INTERATIVA

ORGANIZAÇÃO: APOIOS INSTITUCIONAIS E PARCERIAS:



O QUE É O ENETUR

O ENETUR – o Encontro Nacional de Estudantes de
Turismo, é um programa lúdico-educacional organizado
pela Associação Fórum Turismo para estudantes do
ensino superior.

Tem como objetivo, dar ao estudante num ambiente
descontraído mas de aprendizagem, um entendimento
prático do setor do Turismo e uma aproximação do
mercado de trabalho que lhes permita delinear o seu
próprio futuro.



O MUNDO DAS PROFISSÕES

O Mundo das Profissões é uma iniciativa paralela ao
ENETUR, desenhada especialmente para os alunos do
ensino secundário e profissional.

Com um formato diferente, de uma feira interativa
ligada às profissões de Turismo, os estudantes vão
poder experienciar o que é trabalhar em Turismo por
meio da simulação. A conduzir estas simulações
estarão empresas do setor, o que proporcionará
também um contato direto do estudante com o
mercado de trabalho.



PROGRAMA
10h00 O Mundo das Profissões

Escola Superior de Turismo e Hotelaria

Atividade interativa onde os alunos vão poder experienciar as
profissões de Turismo num ambiente de simulação e aprendizagem
prática, ao mesmo tempo que contactam diretamente com as
empresas mais relevantes do setor atualmente.

12h30 Almoço
Centro da cidade de Seia

Aqui terão a oportunidade de visitar o centro da cidade
livremente e almoçar num dos restaurantes da cidade.

14h30 Explora Seia
A definir

Aqui teremos uma tour surpresa por Seia e ainda uma visita a um
dos espaços mais icónicos da cidade! Esta atividade terá uma
duração prevista de 2h30, acabando por volta da 17h00.



VIAJE COM A SUA ESCOLA PELO 
MUNDO DAS PROFISSÕES

O QUE INCLUI:

ü Entrada no Mundo das Profissões;

ü Visita a um dos Museus da Cidade;
(Museu do Pão, Museu do Brinquedo ou Museu da Eletricidade) 

ü Atividade guiada ao ar livre.

Opcionais:

§ Transporte;

§ Possibilidade de criação de pacote com alojamento;

§ Complementar o programa com visitas a outras 
cidades, atrações;

§ Apoio na seleção de restaurantes.

PEÇA UM ORÇAMENTO
PARA A SUA ESCOLA AQUI 

20,00€
PROGRAMA BASE

por aluno

* Professores com condições especiais *

https://form.typeform.com/to/GwRbpIrs


O NOSSO PARCEIRO 
DO TRANSPORTE:

AJUDAMOS A CONSTRUIR A SUA PRÓXIMA 
VIAGEM/VISITA DE ESTUDO!

www.travelgeneration.pt
geral@travelgeneration.pt

mailto:geral@travelgeneration.pt


07 DE ABRIL DE 2022, SEIA

EXPLORE AS PROFISSÕES
DE TURISMO DE

FORMA REAL E INTERATIVA

Alguma dúvida? Fale connosco: geral@enetur.pt
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