
 

 
 

 

CURSO DE AROMATERAPIA 
 

A Aromaterapia é a prática terapêutica que utiliza recursos fitoterapêuticos, para a 

prevenção e tratamento de problemas físicos, psicológicos e energéticos, com o intuito 

de proporcionar bem-estar geral ao paciente. Óleos essenciais 100% puros; óleos 

vegetais de 1º pressão a frio frutados; macerados; hidrolatos e micronizados são os 

elementos utilizados pela Aromaterapia. 

A Aromaterapia tem várias vertentes de atuação: Aromaterapia estética; Aromaterapia 

terapêutica; Aromaterapia médico-clínica. 

 

CARGA HORÁRIA 

8 horas de Curso  

 
DESTINATÁRIOS 
 
Público em geral, profissionais de estética, saúde, massagistas, massagistas de estética, 

técnicos de termalismo 

 
 
OBJETIVOS: 
 

• Saber o significado de Aromaterapia 

• Conhecer a metodologia de atuação da Aromaterapia; 

• Conhecer os vários recursos fitoterapêuticos utilizados pela Aromaterapia; 

• Saber criar sinergias base 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Introdução à Aromaterapia 
 

• O que é Aromaterapia 

• Breve história e evolução da Aromaterapia; 

• Recursos Fitoterapêuticos em Aromaterapia; 

• Metodologia de atuação da Aromaterapia; 

• Efeitos da Aromaterapia no corpo humano; 

 

Óleos Vegetais 
 

• O que são; 

• Como são obtidos; 

• Caraterísticas dos óleos vegetais; 

• Indicações e contraindicações de alguns óleos vetais; 

• Fichas técnicas de alguns óleos vegetais; 

 

Macerados 
 

• O que são; 

• Como são obtidos; 

• Fichas técnicas de alguns macerados; 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Hidrolatos 
 

• O que são; 

• Como são obtidos; 

• Indicações e efeitos dos hidrolatos; 

• Fichas técnicas de alguns hidrolatos; 

 

Micronizados 
 

• O que são; 

• Como são obtidos; 

• Caraterísticas dos micronizados; 

• Indicações e contraindicações dos micronizados; 

• Fichas técnicas de alguns micronizados; 

 

Óleos Essenciais 
 

• O que são; 

• Como são obtidos; 

• Caraterísticas dos OE; 

• Precauções na utilização dos OE; 

• Fichas técnicas de alguns OE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
VALOR 
 
100€ de curso 
 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 

Pronto Pagamento: 100€ de curso 

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 

 

Os alunos da área de saúde deverão apresentar-se às aulas com Farda de cor preto. A 

mesma pode ser substituída por calças e t-shirt da mesma cor.  

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:geral@feel-fp.com


 

 
 

 

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  

mailto:geral@feel-fp.com
https://www.feelfp.pt/

