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Guias de Turismo de Cruzeiro 

Desde há muito que o turismo é o motor de crescimento e desenvolvimento da economia 

cabo-verdiana, contribuindo com 18,7% no PIB (a preços de mercado de procura e oferta) 

e empregando mais de duzentos mil pessoas nos diferentes ramos de atividade.  

A oferta turística deixou de estar concentrada unicamente no binómio sol-praia, sobretudo 

devido aos investimentos públicos e privados que vão alicerçando a sustentabilidade desse 

sector, facto que vem potenciando e motivando a qualificação de mão-de-obra especializada 

para responder aos novos nichos e segmentos.  

As características da ilha de S. Vicente com as maiores e melhores infraestruturas portuárias 

do país, a sua localização com uma entrada das mais vistosas no mundo, delimitada pela 

bacia semicircular com dois quilómetros de raio, a historia das escalas de navios cruzeiros 

que cada vez mais abundam a baía de Mindelo, com uma média de passageiros que 

ultrapassa os cinquenta mil, relevam a importância do turismo de cruzeiro como fator de 

dinamização da economia local.  

Neste âmbito, a Comunidade Cabo-verdiana de Cruzeiros – 3C, na base do estudo realizado 

pela “Bermello Ajamil & Partners, Inc”, propõe, no seu plano de ação para o período 

2017/2018, um conjunto de atividades complementares entre si, com o objetivo eliminar ou 

minimizar os constrangimentos apontados no âmbito do inquérito que o mesmo estudo 

contemplou, com destaque para a qualidade e quantidade de Guias de Turismo com 

competências para responder as necessidades desse mercado especifico.  

Características genéricas do curso  

Título: Curso de Guias de Turismo de Cruzeiro 

Entidade Promotora: Associação 3C – Comunidade de Cruzeiros de Cabo Verde 

Entidade Organizadora: Câmara de Comércio de Barlavento 

Número de turmas (grupos) paralelas: 2 

Data de inicio: Outubro, data exata por determinar 

Data limite de inscrição: Por determinar 

Duração: 120 horas, cada 

Carga horária: 3 horas dia, cada 
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Períodos: Manhã, das 9 às 12 e Tarde das 15 às 18 

Local de realização: Sala de formação da CCB, em Mindelo 

Objetivos e resultados 

O objetivo do curso prende-se com a melhoria da quantidade e qualidade dos Guias de Turismo 

que operam na região norte do país, com epicentro na ilha de S. Vicente, reforçando as suas 

competências para atender as demandas específicas do Turismo de Cruzeiro. 

No final da formação, os Guias certificados deverão possuir competências para: 

- Planear, organizar e executar excursões e conduzir grupos de turistas com interesses 

específicos; 

- Distinguir, classificar e valorizar os diversos produtos que compõe o portefólio do 

turismo regional e nacional; 

- Elaborar roteiros culturais e ecológicos;  

- Orientar os turistas quanto aos requisitos básicos administrativos e de segurança; 

- Facilitar uma maior e melhor interação dos produtos turísticos inter-ilhas com afinidades 

para o desenvolvimento do turismo integrado, e neste caso particular, as de Santo Antão, 

S. Vicente e S. Nicolau; 

- Apoiar o processo de valorização e consequente aproveitamento da cultura e arte 

nacionais no sector do turismo; 

- Fomentar a criação de uma entidade organizada de Guias de Turismo na região 

- Conhecer os recursos necessários, nomeadamente equipamentos, para pôr em prática 

atividades de animação turística 

Conteúdo programático 

O Sector de Turismo: 

 Noções essenciais de turismo 

 O sector de turismo nacional: papel e prática dos intervenientes 

na cadeia de valores 

 Estudo de mercados relevantes: emissores e segmentos 

 Animação turística 

 Sustentabilidade 

21 h 

Turismo de Cruzeiro1: 12 h 
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 Características 

 Especificidades e expectativas do turista de cruzeiro 

História e Cultura de Cabo Verde 24 h 

Geografia Turística de Cabo Verde 9 h 

Boas práticas aplicáveis ao Guia de Turismo1 

 A arte de guiar 

 Identificação e execução das competências e funções 

 Ética 

 Criatividade e inovação 

 Criação de roteiros e itinerários 

 Boas práticas das associações de guias 

 Resolução de problemas  

39 h 

(18 em 

aula, 

21 no 

terreno) 

Primeiros Socorros  15 h 

(1) – Formadores Internacionais 

Metodologia, Materiais e Avaliação 

Ao longo do curso serão utilizados diversos métodos, entre os quais expositivo, demonstrativo, 

interrogativo e ativo, selecionados de modo a responder as características específicas dos 

destinatários: 

- Exposição e discussão de temas; 

- Estudos de casos práticos adequados a cada tema 

- Autoscopias com filmagem em vídeo e análise crítica das intervenções dos formandos; 

- Dinâmicas de grupo adequadas à exploração dos temas, com atuação no terreno; 

- Workshops com recurso a especialistas empresarias nacionais  

Os formandos serão submetidos a um teste de avaliação no final do curso. A avaliação final dos 

formandos é atribuída com base na seguinte formula: 

Rf = A*0.6 + B*0.2 + C*0.2, em que: 

 Rf – Avaliação final,  

 A – Valor conseguido no teste, [0 – 20] 

 B – Valor atribuído à assiduidade, [0 – 20] 

 C – Valor atribuído à qualidade média da participação do formando, [0 – 20] 
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Perfil dos participantes 

Este curso é dirigido a jovens. Para mais, o sucesso da aprendizagem exige dos participantes as 

seguintes características: 

- Mínimo 12º Ano de escolaridade; 

- Experiencia comprovada de pelo menos 1 ano de guia, com preferência para guias que 

operam no turismo de cruzeiro; 

- Apetência para a integração em trabalho de equipa; 

- Sentido de responsabilidade; 

- Conhecimento de informática na ótica do utilizador; 

- Conhecimento básico de inglês ou francês; 

- Conhecimento básico de história e cultura cabo-verdiana 

Condições de inscrição e participação 

A inscrição no curso faz-se mediante apresentação de ficha especifica, disponível no site 

www.becv.org. 

A taxa de inscrição é simbólica e corresponde a 1.500 ECV, podendo ser liquidada em duas 

prestações, sendo: 

1. Com a comunicação da lista dos selecionados 

2. Antes da conclusão do curso 

Financiamento e assistência  

- Projeto de Competitividade para o Desenvolvimento do Turismo, financiado pelo Banco 

Mundial 

- Câmara de Comércio de Barlavento 
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