
 

 
 

 
CURSO DE GESTÃO DE SPA – SPA MANAGERS  

(E-LEARNING) 

 
Esta formação certificada, fornece aos formandos conhecimentos e competências para 

uma integração no mercado wellness/spa/bem-estar e saúde, nomeadamente em 

funções de gestão e supervisão das operações. Trata-se de um mercado ainda em 

expansão no nosso país e no restante mercado mundial, onde a procura de 

colaboradores que desempenhem funções de liderança das operações é efetiva, devido 

à escassez de resposta de recursos humanos treinados e com conhecimentos 

específicos. 

Este curso permite obter ferramentas e capacidade para desempenhar funções de 

gestão e liderança nos diversos tipos de ambientes wellness, sejam eles day spas, 

medical spas, spas de hotel e resorts, spas em cruzeiros, spas termais, centros de 

talassoterapia, health clubs e clínicas de estética. Por outro lado, fornece ferramentas 

essenciais para quem deseja entrar no mercado da beleza e bem-estar, abrindo o seu 

próprio negócio. 

Trata-se de uma formação criada para dar resposta às necessidades do mercado, que 

procura pessoas criativas, com bons conhecimentos da indústria spa e da sua gestão, 

que possuam capacidades de liderança, formação e motivação dos recursos humanos 

(staff), conhecimentos vastos sobre as técnicas terapêuticas, bem como de uma gestão 

eficiente e inteligente dos seus clientes, dotados de conhecimentos de rentabilização e 

dinamização do negócio, para fazer face à competitividade e prestando um serviço de 

excelência. 

 

 



 

 
 

 

CARGA HORÁRIA 

100 horas de Curso - Formação Online   

 

DESTINATÁRIOS 

 
Colaboradores e terapeutas spa, profissionais de hotelaria e estética, empresários de 

spa’s, institutos de beleza, clínicas de estética, e de espaços de saúde e bem-estar, 

público em geral que visa uma especialização numa nova área profissional. 

 
SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Alguns sectores onde se insere esta Profissão: 

• Profissionais com competências de management em SPAS 

• SPA managers 

• Hotéis e resorts 

• Day spas 

• Centros de estética e beleza 

• Health clubs 

• Entre outros 

 
OBJETIVOS: 

 

• Adquirir um conjunto de conhecimentos técnicos adequados ao desenvolvimento 

da função de management em SPA. 

• Conhecer os fundamentos teóricos do trabalho em Gestão de SPA, 

nomeadamente, os tipos de serviços, a filosofia e os vários conceitos em SPA. 

• Dotar de conhecimento, através de exercícios práticos, os profissionais para a 

construção de um sistema de trabalho com retorno financeiro, facilmente aplicável 

no seu dia-a-dia de trabalho. 



 

 
 

• Capacitar os formandos com ferramentas de vendas, gestão de recursos humanos, 

gestão operacional e financeiro, estratégias de marketing, estudos de mercado, 

controlo de stock e compras. 

• Preparar profissionais, ligados à área de wellness/spa/bem-estar e saúde, para a 

realização de um serviço de qualidade e de excelência. 

• Abrir portas na evolução, mudança e crescimento enquanto profissionais e 

gestores ligados a uma área em constante alteração. 

 

 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Formação em E-Learning (a distância) 

 

METODOLOGIA DO CURSO 

O curso será realizado em E-learning através da plataforma Moodle e Zoom.  

A plataforma dispõe de diversas ferramentas multimédia e interativas que permitem a 
realização de atividades síncronas e assíncronas.  

 

RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Atividades dinâmicas, manuais de apoio, chat, fórum, entre outros. 

 

REQUISITOS LOGISTICOS  

Computador funcional equipado com placa de som, microfone e ligação à internet.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 
História e cultura 

  

• Origem da palavra Spa 

• Conhecimento generalizado sobre a história e evolução dos SPAS ao longo dos 

tempos 

• O que é hoje um SPA 

• Tipos/conceitos e conceção de SPAS 

• Importância estratégica desta área de negócio 

 
Serviço de Spa´s 

 

• Serviços spa e marcas 

• Criação de um menu e preçário 

• Manual técnico (protocolos de spa) 

• Etiqueta spa 

• Ficha de cliente 

• Profissionais de spa 

 
Gestão de Stocks e compras 

 

• Reposição de produtos 

• Produtos de venda 

• Controlo de produtos 

• Encomenda 

• Fundo de maneio 

• Fornecedores 

• Controlo de custos 

• Cálculos de rentabilidade produto 



 

 
 

• Cálculos de rentabilidade serviço 

 
Gestão de Recursos Humanos 

 

• Organograma  

• Análise e definição de funções  

• Manual de colaborador 

• Recrutamento e seleção 

• Contratação e estrutura salarial 

• Política de formação e desenvolvimento 

• Política de incentivos 

• Métodos de avaliação de desempenho e desenvolvimento 

• Obrigações legais 

• Liderança – corolários de gestão 

 
Gestão Operacional 

 

• Organização  

• Sistematização  

• Atualização  

• Conhecimento generalizado de todos os procedimentos  

• Padrão de conduta e serviço/produto  

• Costumer service 

 
Marketing 

 

• Análise e estudos de mercado 

• Estratégia de marketing e de segmentação 

• Meios de promoção 

• Plano de marketing 

 



 

 
 

Gestão Financeira 

 

• Plano de viabilidade 

• Financiamento e controlo 

• Balanço 

• Perdas e lucros 

• Analise económica e financeira 

 

Vendas 

 

• Etapas do ciclo da venda 

• Lidar com o fracasso 

• Os dez maiores erros em vendas 

• Dez formas de melhorar a forma como vende 

• Dez formas de fechar a venda  

• Cábulas de vendas 

 

 

VALOR 

 

70€ de inscrição + 750€ de curso 
 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 

Pronto Pagamento: 750€ de curso 
Mensalidade I: 3 x 250€ de curso 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

NOTA 

 
O pagamento do valor da inscrição e o valor da primeira mensalidade devem ser 
realizados no  acto da inscrição. Esta deve de ser preenchida em conformidade e enviada 
para o e-mail geral@feel-fp.com junto com o comprovativo de pagamento.   
As restantes mensalidades devem de ser realizadas até ao dia 08 de cada mês, 
directamente no centro de formação ou por transferência bancária através do IBAN 
PT50 0007 0000 0040 5635 4742 3.  
Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efectuado pagamento de 20% 
à data de inscrição e o restante no início do curso.  
Todo o formando só paga uma vez o valor da inscrição. 
 
 
CERTIFICAÇÃO 

 

No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 

legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 

estipulados para a ação de formação.  

 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt  
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