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“Limpeza e arrumação de quartos em unidades de 

alojamento” 

 Workshop 

Datas: 15 e 16 de maio 

Carga Horária Total: 8horas 

Horário: 16h00-20h00 

Local: Escola Profissional da Praia da Vitória 

Público-alvo: Unidades de Alojamento 

Objetivos Essenciais: 

» Compreender as principais regras de organização do serviço de higienização e 
arrumação de quartos e espaços comuns. 
» Selecionar os métodos de arrumação, organização e decoração de quartos e casas de 
banho mais adequados. 
 
Conteúdos: 

» Principais regras de organização do serviço de higienização e arrumação de quartos e 
espaços comuns  
» Métodos de arrumação, organização e decoração de quartos e casas de banho 
» Mobiliário, produtos e objetos de adorno e decoração 
 
Inscrições: O Workshop só terá lugar com um mínimo de 8 e máximo de 20 

participantes. 

Preço Associados: 25€ 
Preço Não Associados: 38€ 
 
 
 

 Consultoria 

Como complemento ao Workshop, cada empresa participante tem a oportunidade de 
usufruir de 2 horas de consultoria especializada.  
 
Datas: 16 a 19 de maio. A combinar com os participantes e consultores. 
Horário: A combinar com os participantes e consultora. 
Público-Alvo: Empresas inscritas no workshop. Máximo 10 participantes. 
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Objetivos Essenciais: 
 
» Análise da unidade de alojamento e identificação dos pontos fortes e fracos na 
higienização e arrumação de quartos. 
» Soluções para melhorar a atratividade e qualidade do serviço. 
 
Inscrições: Limitadas a 8 unidades de alojamento, entre os participantes no workshop.  

Preço Associados: 35€ 
Preço Não Associados: 53€ 
 
Apoio: 
 

 
 
 
Cofinanciamento: 

 


