
 

 

 

Técnicas de Cozinha 
 
 
Público-alvo 

 
Profissionais habilitados para preparar, cozinhar e empratar alimentos em estabelecimentos 
de restauração e bebidas. 
Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 
Conhecer e aplicar artes decorativas, empratamento e montagem em buffets, em cozinha e 

pastelaria. 
Dar a conhecer as virtudes da cozinha vegetariana, ensinando as suas receitas mais 
tradicionais.  
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
Empratar os alimentos, em pratos individuais ou travessas, e efectuar a respectiva 

decoração e guarnição; 
Conhecer e preparar vários tipos de empratamento e decoração de iguarias; 
Conhecer e utilizar artes decorativas de cozinha e pastelaria; 
Utilizar as técnicas de empratamento e decoração de pratos e sobremesas; 
Utilizar as técnicas de empratamento, decoração e montagem de buffets e outros serviços 
especiais; 
Conhecer os ingredientes básicos da dieta vegetariana (tofu, seitan, algas, cereais...); 
Confeccionar pratos simples, equilibrados e saudáveis. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Técnicas de empratamento de pratos de cozinha e pastelaria; 
Técnicas de decoração de buffets e outros serviços especiais; 
O Vegetarianismo; 
Os métodos culinários: cozer, cozinhar no vapor, saltear em azeite, cozinhar na pressão; 
Elaboração de pratos vegetarianos. 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – 20 horas de Formação Presencial e 10 de Prática Simulada 
Área de formação: 811 – Cozinha 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua  
 
Calendarização 

 

Período para a realização do curso:  
26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Outubro e 02, 03 e 04 de Novembro de 2009 
 
 



 

   

 

Horário: 
15h00 às 18h00 
Dias 03 e 04 de Novembro das 15h00 às 19h30 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 

 
Luís Caeiro 
Formador Certificado. 
 
Inscrição 

 
€ 200,00 por participante – consultar as condições de participação e os descontos 
para as empresas associadas 
 

 
 

 

Projecto Co-Financiado 

 
 


