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ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico Do Cávado E Ave
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Instituto Politécnico Do Cávado E Ave
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Gestão
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Escola Superior De Gestão
A3. Ciclo de estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A3. Study cycle:
Tourism Management
A4. Grau:
Licenciado
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 2 de Dezembro de 2009
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Gestão e Turismo
A6. Main scientific area of the study cycle:
Management and Tourism
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).
34
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
345
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.
812
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
6 semestres
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
6 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
50
A11. Condições de acesso e ingresso:
O candidato terá que ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação equivalente e ter realizado
provas de ingresso de (para além de todos os requisitos de acesso ao ensino superior estabelecidos por lei):
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
18 Portuguêsa
Fórmula de Cálculo
Média de Secundário: 65%
Provas de Ingresso: 35%
Nota de Candidatura: 100 pontos
Nota das Provas de Ingresso: 100 pontos
Preferência Regional
Áreas de preferência: Braga, Porto e Viana do Castelo
Percentagem das vagas: 20%
A11. Entry Requirements:
The candidate must be holder of a secondary education course or equivalent qualification and have held the
admission of evidence (in addition to all the requirements for access to higher education established by law):
Entry Examinations
One of the following tests:
04 Economics
09 Geography
18 Portuguese
Calculation Formula
Secondary Average: 65%
Entry Examinations: 35%
Application Note: 100 points
Classification of Entry Examinations: 100 points
Regional preference
Areas of preference: Braga, Porto and Viana do Castelo
Percentage of seats: 20%

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):
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<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I A13.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A13.1. Study Cycle:
Tourism Management
A13.2. Grau:
Licenciado
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Turismo

TUR

68.2

0

Direito

D

16.8

0

Contabilidade e Auditoria

CA

15

0

Fiscalidade

F

2

0

Ciências Sociais

CS

24.5

0

Sistemas e Tecnologias da Informação

STI

0

0

Gestão

G

33

0

Matemática e Estatística

ME

4.5

0

Direito/Contabilidade e Auditoria/Ciências Sociais/Sist.
Tecnologias da Inform/Gestão

D, CA, CS,
STI, G

0

16

164

16

(9 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - - 1º ano/1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Área Científica /
Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Economia do Turismo

G

semestral

140

T: 30, P: 15

5

---

Métodos Estatísticos
Aplicados

MAT

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Introdução à Gestão

G

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Noções Gerais de Direito D

semestral

112

T: 30, P: 15

4

---

História Geral da
Civilização

semestral

98

T: 30

3.5

---

Fundamentos do Turismo TUR

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Inglês I

semestral

112

T: 30, P: 15

4

---

CS

CS

(7 Items)

Mapa II - - 1º ano/2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations (5)

Contabilidade Geral I

CA

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Direito do Turismo e do
Consumo

D

semestral

126

TP: 45

4.5

---

História de Arte

CS

semestral

98

TP: 30

3.5

---

Análise de Mercados
Turísticos

G

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Gestão de Alojamentos e
Empreendimentos Turísticos

TUR

semestral

140

TP: 45

5

---

Fundamentos de Finanças
Empresariais

G

semestral

112

TP: 45

4

---

semestral

112

T: 30, P: 15

4

optativa

Opção 1: Mandarim I; Francês
CS
I; Alemão I; Espanhol I
(7 Items)

Mapa II - - 2º ano/1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas Trabalho / Horas Contacto
Área Científica /
Observações / Observations
Duração /
Working Hours / Contact Hours ECTS
Scientific Area
(5)
Duration (2)
(3)
(4)
(1)

Inglês II

CS

semestral

126

T: 30, TP: 15

4.5

---

Gestão de Instituições
Sociais e Culturais (2
módulos)

D, G

semestral

112

TP: 45

4

Mod.1 Regime Jurídico das
Instituições/Mod.2 Gestão das
Instituições

História da Cultura
Portuguesa

CS

semestral

140

TP: 45

5

---

Turismo Rural e Urbano

TUR

semestral

126

T: 30, TP: 15

4.5

---

Instrumentos de Gestão
Territorial e Planeamento
do Turismo

D/TUR

semestral

98

TP: 30

3.5

---

Contabilidade Geral II

CA

semestral

126

TP: 45

4.5

---
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semestral

112

T: 30, TP: 15

4

optativa

(7 Items)

Mapa II - - 2º ano/2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica Duração /
Duration
/ Scientific
(2)
Area (1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Observações /
Contacto /
ECTS
Observations (5)
Contact Hours
(4)

Direito das Relações Laborais

D

semestral

126

T: 30, TP: 15

4.5

---

Ética e Responsabilidade Social das
Organizações

CS

semestral

112

TP: 45

4

---

Itinerários Turísticos (Nacionais e
Internacionais)

TUR

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Marketing Turístico e Hoteleiro

G

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Turismo para Portadores de Necessidades
Especiais

TUR

semestral

98

TP: 30

3.5

---

Práticas de Agências e Operadores Turísticos TUR

semestral

140

T: 20, TP: 25

5

---

Opção 3: Comportamento Organizacional;
Logística e Canais de Distribuição; Princípios
G, D
de Direito Comunitário, Gestão de Recursos
Humanos

semestral

112

T: 30, TP: 15

4

optativa

(7 Items)

Mapa II - - 3º ano/1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
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Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Observações /
Horas Contacto /
ECTS
Working Hours
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

Gestão de Alimentação e Bebidas TUR

semestral

98

TP: 30

3.5

---

Sistemas de Informação
Geográfica Aplicada ao Turismo

TUR

semestral

126

T: 20, P: 25

4.5

---

Gestão do Produto, Marca e
Imagem e Comportamento do
Consumidor

G

semestral

112

TP: 45

4

---

semestral

182

T: 30, P: 30

6.5

---

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Promoção e Animação Turística e
TUR
Gestão de Eventos
Higiene e Segurança Alimentar

semestral

98

TP: 30

3.5

---

Contabilidade de Custos Aplicada CA

TUR

semestral

112

TP: 45

4

---

Direito do Património Cultural

D

semestral

112

112 T: 30, TP: 15

4

optativa

Bases de dados em Turismo

STI

semestral

112

112 T: 30, TP: 15

4

optativa

Protocolo e Relações Públicas

CS

semestral

112

112 T: 30, TP: 15

4

optativa

Desenvolvimento Sustentável e
Contabilidade Ambiental

CA

semestral

112

112 T: 30, TP: 15

4

optativa

(10 Items)

Mapa II - - 3º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
A14.1. Study Cycle:
Tourism Management
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica / Duração /
/ Curricular Units
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Projectos e Incentivos
em Turismo

G

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Técnicas de Guia em
Turismo

TUR

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Etnografia e
TUR
Gastronomia Portuguesa

semestral

84

TP: 30

3

---

Auditoria e Fiscalidade
CAF
em Turismo (2 módulos)

semestral

112

TP: 45

4

Mod.1 Auditoria em Turismo;
Mod.2 Fiscalidade em
Turismo

Estágio profissional

semestral

392

P: 135

14

---

TUR

(5 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Outros
A15.1. Se outro, especifique:
O ciclo de estudos funciona em regime diurno e em regime pós-laboral.
A15.1. If other, specify:
The study cycle works daytime and after working hours.
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Laurentina Maria da Cruz Vareiro

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Diversas entidades que podem ser consultadas no Mapa IV.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Diversas entidades que podem ser consultadas no Mapa IV.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo CMBarcelos.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

9 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._Estágios gat_2011-2012 total.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
Docentes responsáveis pela orientação dos estágios e recursos bibliográficos disponíveis na biblioteca do IPCA.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.
Teachers responsible for the orientation of professional traineeship and library resources available in the IPCA
library.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
A17.4.1._Regulamento_Estagio_1ºciclo_ESG_.pdf
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de
formação de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study cycles)
Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
No âmbito do ensino politécnico, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado deve valorizar
especialmente a formação que visa o exercício de uma atividade de carácter profissional, assegurando-se aos
estudantes uma componente de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos às atividades concretas do
respetivo perfil profissional (art. 8.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março).
O curso de licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas, criado num quadro de total adequação ao Processo de
Bolonha, é um curso que se encontra apoiado em bases teóricas sólidas, às quais se associa uma grande
componente prática, isto é, privilegiando os saberes teóricos em perfeita sintonia com as reais necessidades para
o desempenho profissional exigente do setor do turismo.
Deste modo, considerando que a formação teórica deve ser complementada por uma formação de índole prática, a
decorrer em contexto laboral, por um período mínimo determinado no respetivo plano de estudos, o ciclo de
estudos em Gestão de Atividades Turísticas integra, no último semestre do primeiro ciclo, um estágio profissional.
É objetivo deste estágio profissional proporcionar o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos e das
competências teórico-práticas adquiridos ao longo do ciclo de estudos, conjuntamente com o desenvolvimento de
atividades profissionais e de funções relacionadas com a área de formação, reconhecidas e incentivadas por
entidades profissionais, com vista à inserção no mercado de trabalho.
A necessidade de formação de profissionais qualificados e a capacidade de resposta aos novos e mais complexos
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desafios que permitam uma integração bem sucedida na vida ativa é assim contemplada no plano de estudos
através da realização de um estágio profissional/projeto em diversas áreas fundamentais relacionadas com a
gestão das organizações vocacionadas para o desenvolvimento do turismo e de outras atividades conexas,
atuando em variados domínios como, entre outros, agências de turismo, associações de desenvolvimento local e
regional, postos de turismo, autarquias locais, bem como a organização e gestão de eventos com inúmeros
setores.
No que respeita aos protocolos celebrados no âmbito dos estágios, os mesmos poderão ser consultados pela
Agência aquando da visita.
-Em relação às Ucs que não estão em funcionamento foi associado o docente que a poderá leccionar indicando,
entre parêntesis, que “não está em funcionamento”;
-Os estudos como ‘Evolução da Procura dos Cursos de 1º ciclo do IPCA’, ‘Percursos de Inserção e Trajectórias
Profissionais dos Diplomados do IPCA’, o Plano Estratégico do IPCA para 2011-2015 e as bases de dados dos
Serviços Académicos estiveram na base das análises aqui apresentadas. Todos os documentos/estudos podem ser
consultados aquando da visita.
- Não foram associados docentes para as UC de Mandarim, Francês e Bases de Dados em Turismo por haver
necessidade de contratação no caso destas opções funcionarem.
A18. Observations:
As part of the Polytechnic, the cycle of studies leading to degree must value particularly training in order to
carrying out a professional activity, assuring students an application of knowledge and understanding to specific
activities of the respective professional profile.
The degree course in Tourism Management, created as part of total adaptation to the Bologna Process, is a course
that is supported by theoretical foundation, which is associated with a large practical component that is, focusing
on theoretical knowledge in perfect harmony with the real needs in tourism sector.
Thus, considering the theoretical preparation should be complemented by practical training, in the workplace, for
the minimum period determined in the curriculum, the study cycle in Tourism Management includes at the last
semester of the first cycle, a professional traineeship.
The aim is to provide professional training development and application of the knowledge and theoretical and
practical skills acquired during the cycle of studies, jointly with the development of professional activities and
functions related to the area, recognized and encouraged by professional entities, regarding the placing in the
labour market.
The need for training of skilled professionals and the response to new and more complex challenges enabling
successful integration into working life is, thus, fully covered in the curriculum through the implementation of an
apprenticeship in several key areas related to organizations management concerning the development of tourism
and other related activities, acting in different areas such as, among others, travel agencies, associations of local
and regional development, tourism offices, local authorities, as well as organizing and managing events with many
sectors.
Regarding the protocols concluded to the professional traineeship, they may be consulted by the Agency during
the visit.
-Regarding Us that are not functioning it was associated with the teacher that can teach indicating in brackets that
"is not functioning";
-When a teacher is the same for some study units in daytime and after-work, it was also given that indication;
-The existing studies in the institution, as the 'Evolution of Search and Levels of Quality Courses 1st cycle of IPCA',
'Paths of Integration and Professional Pathways Graduates of the IPCA,' IPCA Strategic Plan 2011-2015', the
databases of Academic Services were at the basis of the analyzes presented here. All documents / studies can be
found during the visit.
There were not associated teachers for the study units of Mandarin, French and Databases in Tourism because they
are not functioning. Teachers will be hired in case of these options start to function.
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O objetivo fundamental da licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas é dotar os estudantes de conhecimentos
indispensáveis para desenvolverem uma carreira nesta área tão exigente. Os conhecimentos que vão ser
ministrados dão garantia de que o estudante, após concluir a licenciatura, pode trabalhar em qualquer instituição
e/ou organização que envolva atividades do sector do turismo.
A missão do Curso de Gestão de Atividades Turísticas focou-se na formação de profissionais para assumir o
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planeamento, a gestão e a administração de atividades e empreendimentos turísticos de qualquer natureza e
escala, nos seus diferentes níveis específicos, a partir de uma visão completa da relevância do fenómeno turístico
no mundo contemporâneo.
O licenciado, além do conhecimento teórico-prático específico da área, deverá desenvolver um espírito
humanístico crítico, que o habilite a contribuir para o desenvolvimento do turismo e para a melhoria da qualidade
de vida das sociedades.
1.1. Study cycle's generic objectives.
The main objective of the degree in Tourism Management is to provide the students with the necessary knowledge
to develop a career in such a demanding field. The knowledge obtained assures that, after completing their degree,
the students will be able to work in any institution and/or organization involving activities in the tourism sector.
The mission of the degree in Tourism Management focuses on training professionals so as to undertake the
planning, management and administration of activities and tourism enterprises of any kind and scale, in their
different specific levels, encompassing a complete view of the importance of the tourism phenomenon in the
contemporary world.
The graduate student, in addition to the theoretical and practical knowledge in the specific area, should develop a
critical humanistic spirit, allowing him/her to contribute not only to the growth and development of tourism, but
also to improve the quality of society life.
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O IPCA é uma Instituição de Ensino Superior Público, cuja missão é contribuir para o desenvolvimento sustentável
da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa aplicadas, e fomentar o pensamento reflexivo
e humanista. Inserido no espaço europeu de ensino superior, proporciona áreas de conhecimento para o exercício
de atividades profissionais atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a mobilidade, a
empregabilidade e as relações de reciprocidade com a Comunidade.
A Missão, abraçada por todos, encerra em si a ambição e a convicção de estar ancorada num conjunto de
princípios que aproximam o IPCA das Instituições congéneres e, em simultâneo, o diferencia dos seus potenciais
concorrentes.
A constante mudança e os novos desafios dela decorrentes, a necessidade de antecipação de situações desejadas
e de adaptação organizacional representam-se em princípios que incorporam e regem a cultura do IPCA, incluindo
as suas prioridades e decisões, consubstanciando-se nestes valores vitais ao planeamento estratégico porque
norteiam os princípios e as linhas de ação da instituição. Assim e no sentido da excelência nas vertentes científica,
pedagógica e de prestação de serviços à comunidade, de um ensino inclusivo e flexível, inserido numa cultura e
prática humanista, atenta à diversidade, de uma formação assumindo os desafios da competitividade e fomentando
o empreendedorismo, da valorização e transferência do conhecimento incorporado nas pessoas e na organização,
estes cinco valores inspiraram os Eixos Estratégicos, assim como os Objetivos Estratégicos e Operacionais daí
decorrentes, como forma de criar e manter elevados padrões éticos nas relações humanas e profissionais.
Neste sentido, a licenciatura em Gestão de Actividades Turísticas, procura promover a diferenciação e a
diversificação no conhecimento, através de uma oferta transversal na área da gestão com a coerência na ligação ao
sector do turismo, promovendo a criatividade, a inovação e o espírito de equipa. Periodicamente são organizados
eventos relacionados com o curso (p.ex. Congresso Internacional de Turismo, Feira de Turismo, Seminários, Aulas
Abertas, Visitas de Estudo), além do contacto que o aluno deve ter com o mercado de trabalho, nomeadamente
através da realização de um estágio de âmbito curricular no fim do curso. Procura-se, igualmente, promover a
partilha de experiências e do conhecimento através do Programa Erasmus (seja na emissão, seja na recepção de
estudantes de outras nacionalidades, no curso de Gestão de Actividades Turísticas).
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
IPCA is a Public Institution of Higher Education, whose mission is to contribute to the sustainable development of
society, fostering cultural creativity, research and applied research, and promoting reflective and humanist thinking.
Included in the European area of higher education it provides knowledge areas for the exercise of attractive
professional activities at a national and international level, promoting the mobility, employability and reciprocity
relationships with the community.
The Mission, embraced by all, carries itself the ambition and belief of being anchored in a series of principles that
bring IPCA closer to similar institutions and, simultaneously, distinguishes it from its potential competitors.
The constant change and the new challenges it entails, the need to anticipate the desired situations and
organizational adaptation are represented in principles that embody and govern the culture of IPCA, including its
priorities and decisions, consolidated in vital values to strategic planning once they are guiding principles and
action lines of the institution. Thus, pursuing excellence in scientific and pedagogical aspects as well as in the
service to the community, promoting an inclusive and flexible education, embedded in a humanistic culture and
practice, aware of diversity, of a training assuming the challenges of competitiveness and fostering
entrepreneurship, valuing and transferring knowledge embodied in the people and the organization, these values
inspired the institution strategic axis, as well as the resulting strategic and operating objectives, as a way to create
and maintain high ethical standards in human and professional relations.
In this sense, the degree in Tourism Management, aims to promote the differentiation and diversification in
knowledge via a transversal offer in the management area, consistently the linked to the tourism sector, and
promoting creativity, innovation and team spirit. Events associated to the course are regularly organized (e.g. the
International Congress of Tourism, the Tourism Fair, seminars, open lectures, study visits), besides the contacts
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with the labor market students should have, especially through a curricular internship by the end of the course. We
also try to promote the sharing of experiences and knowledge through the Erasmus program (either sending
students or receiving students of other nationalities within the degree in Tourism Management).

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
No início de cada do ano letivo é realizada uma reunião geral onde são apresentados:
- A escola enquanto espaço de aprendizagem e desenvolvimento individual;
- Os objetivos do curso e sua forma de funcionamento;
- Dinâmica prevista ao longo da formação do estudante;
- Espaços e materiais que pretendem ser imagem de diferença relativamente a outros cursos a área;
- Os docentes por áreas disciplinares;
- Expectativas da direção do curso para o ano letivo (atividades extra curriculares, visitas de estudo, organização de
eventos periódicos).
Toda a informação está ainda disponível, atualizada e aberta ao público no portal da escola [ http://www.esg.ipca.pt/
].
Igualmente, é agendada uma reunião com o corpo docente do curso, no início de cada semestre letivo, de modo a:
comunicar os objetivos propostos, dar feedback de situações que tenham ocorrido anteriormente, prestar
informações relevantes sobre o funcionamento do curso (aulas abertas, salas de aulas, etc.).
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
At the beginning of each academic year a general school meeting takes place to present:
- The school as a place of learning and personal growth;
- The objectives of the course and how it works;
- The dynamics provided throughout the student's education;
- Spaces and materials intended to be the image of difference comparing to other courses in the area;
- The teaching staff by subject areas;
- Expectations of the course direction concerning the academic year (extra-curricular activities, study visits,
organization of regular events)
All the information is still available, updated and open to the public on the website of
school [http://www.esg.ipca.pt/]
Also, is scheduled to meet with the faculty of the course, the beginning of each semester in order to: communicate
the objectives, giving feedback of situations that have occurred previously, provided relevant information on the
functioning of the course (open classes, classrooms, etc.).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
No âmbito dos Estatutos do IPCA, compete ao Presidente aprovar a criação, suspensão e extinção do ciclo de
estudos, ouvido o Conselho Académico (CA), bem como o Conselho Pedagógico (CP) e o Conselho TécnicoCientífico (CTC) da unidade orgânica.
Quanto à revisão e atualização dos conteúdos programáticos do ciclo de estudos, esta deve ser proposta pelo
diretor do ciclo de estudos/comissão diretiva do mestrado ao Diretor da unidade orgânica, ouvido o departamento
e oCP.
Em relação à distribuição do serviço docente do ciclo de estudos,compete ao Presidente do IPCA a sua
homologação, mediante proposta apresentada pelo diretor da unidade orgânica, e aprovada pelo CTC, ouvidos os
diretores de departamento.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
Under the IPCA Statutory legislation, the President approves the creation, suspension and extinction of the study
cycle, after hearing the Academic Council (AC), the Pedagogical Council (PC) and the Scientific-Technical Council
(STC) of the organic unit.
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The revision and updating of the study cycle should be proposed by the coordinator of the study cycle to the
Director of the organic unity, after hearing the PC.
Regarding the distribution of the teaching service of the study cycle, it is approved by the President, based on a
proposal submitted by the director of the organic unity, and approved by the STC, after hearing the department
directors.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
É política da instituição envolver estudantes, docentes e funcionários nos processos de avaliação do
ensino/aprendizagem do ciclo de estudos. Os estudantes têm um papel ativo na avaliação do par docente/UC e do
seu próprio desempenho no curso, através da resposta aos questionários de avaliação pedagógica com
periodicidade semestral. Os estudantes são ainda ouvidos em diversas fases do processo de decisão através da
sua representação em diversos órgãos, designadamente no CP, no CA, no Conselho para a Avaliação e a Qualidade
(CAQ) e no Conselho Geral (CG).
A participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção nos diversos órgãos do IPCA designadamente no
CG, no CA, no CAQ, no CTC, no CP, nas Direções de Departamento, nas Direções de curso, nas coordenações de
UC, etc. Além disso, essa participação é ainda promovida em reuniões periódicas de docentes, participação
emquestionários de avaliação acerca do funcionamento e dos resultados obtidos na UC que lecionam.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The institution promotes the participation of students, teachers and staff during the evaluation of the
teaching/learning processes of the study cycle. Students take an active role in evaluating the pair teacher/CU and
their own performance on the course, by responding to the questionnaires of teaching evaluation every six months.
Students are still heard in various stages of decision-making through their representation in several councils,
including the PC, the AC, the Council for the Assessment and Quality (CAQ) and the General Council (GC).
The participation of teachers is ensured by their intervention in the different councils, in particular the GC, the AC,
the CAQ, the STC, the PC, the Department Directions, the coordination of the study cycle, in the coordination of CU,
etc. Moreover, this participation is still promoted in regular meetings of teachers, and in the participation in
questionnaires about the performance and the results obtained at the CU they teach.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O Manual da Qualidade (em fase de conclusão) e o Sistema interno de garantia da qualidade (SIGQa_IPCA)
constituem a estrutura central onde estão a ser definidos os procedimentos de monitorização e avaliação da
qualidade para o ciclo de estudos;na vertente do ensino/aprendizagem,os procedimentos enfatizam a produção de
relatórios de autoavaliação das unidades curriculares (UC) e do curso. Os responsáveis pelasUC, bem como os
diretores do ciclo de estudos terão um papel essencial na elaboração destes relatórios e na apresentação de
propostas de melhoria e de correção. Estes relatórios de autoavaliação seguem uma estrutura semelhante à dos
relatórios da A3ES, procurando informar sobre os objetivos e as metodologias de ensino utilizadas, os resultados
académicos, a perceção dos estudantes acerca do ensino ministrado, níveis de empregabilidade, mobilidade, etc.
Em paralelo, promove-se a avaliação pedagógica através de inquéritos aplicados aos estudantes.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
The Quality Manual and the IPCA Quality Assurance System (SIGQa_IPCA) represent the central structure where
procedures for monitoring and quality assessment of the study cycle are being developed; The mechanisms
provided for the teaching / learning perspective, emphasize the production of self-assessment reports of the
curricular units (CU) and of the study cycle. Those responsible for CU, as well as the coordinators of the study
cycle, play an essential role in these reports and proposals to promote improvement and amendments. These
self-assessment reports follow a structure similar to the A3ES reports, seeking to inform about the objectives and
teaching methods used, their academic performance, the perception of students about teaching, levels of
employability, mobility, etc.. In parallel, the quality mechanisms promote the teaching evaluation through
questionnaires applied to students.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
O IPCA integra nos seus órgãos o CAQ, presidido pela Vice-Presidente Patrícia Gomes que é responsável pela
Avaliação e Qualidade do IPCA. Este órgão tem como função central estabelecer as linhas orientadoras da política
de avaliação e qualidade e coordenar todos os processos de autoavaliação e de avaliaçãoexterna.Ao nível da
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unidade orgânica, a implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é da responsabilidade pelo
Coordenador da Avaliação e Qualidade, a Professora Alexandra Malheiro, que integra a comissão responsável pelo
Manual da Qualidade e pela definição do SIGQa_IPCA. O Gabinete para a Avaliação e Qualidade(GAQ) assegura a
execução da política da qualidade através da concretização de um conjunto de atividades, designadamente a
análise e reflexão acerca dos resultados dos inquéritos de avaliação pedagógica, dos resultados dos inquéritos de
avaliação dos serviços, e a recolha de informação para a elaboração de diversos estudos no âmbito da qualidade.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The IPCA includes the CAQ in their bodies, chaired by the vice-president Patrícia Gomes, who is responsible for the
evaluation and quality of the institution. Its central role is to establish guidelines for the evaluation and quality
policy, and coordinate all the internal and external assessment processes. In terms of the organic unity, the
implementation of mechanisms for quality assurance is provided by the Coordinator of Assessment and Quality,
Alexandra Malheiro, who takes part of the committee responsible for the elaboration of the Quality Manual and the
definition of the SIGQa_IPCA. The Office for Assessment and Quality ensures the implementation of quality policy
by implementing a set of activities, including the analysis of the results of teaching evaluation questionnaires, the
results of investigations to evaluate the services, and information collection to elaborate several quality studies.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
O instrumento mais importante no acompanhamento e avaliação do ciclo de estudos é a aplicação dos
questionários de avaliação pedagógica, onde se avalia a perceção dos estudantes em relação ao processo de
ensino/aprendizagem. Todos os estudantes são incentivados a responder ao inquérito com vista à promoção da
melhoria contínua. Por outro lado, o relatório de avaliação da unidade curricular (UC), a ser apresentado no final de
cada ano letivo, constitui um instrumento onde cada docente faz uma avaliação do funcionamento da UC e dos
resultados obtidos. O diretor de curso deve ainda elaborar um relatório final com a autoavaliação do ciclo de
estudos, identificando pontos fracos e a necessidade de introduzir medidas corretivas. Com a implementação do
SIGQa_IPCA pretende-se dar uma dimensão mais abrangente e completa a estes relatórios de autoavaliação, a
serem preenchidos com base no sistema integrado de informação, proporcionando maior fiabilidade na recolha
dos dados.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The most important tool in the monitorization and evaluation of the study cycle is the application of teaching
evaluation questionnaires, which assess the perception of students regarding the teaching/learning process. All
students are encouraged to respond to the survey with a view to promote continuous improvement. On the other
hand, the evaluation report of the curricular unit (CU), to be presented at the end of each school year, is an
instrument through which each teacher makes an assessment of the CU performance and the results obtained. The
coordinator of the study cycle must also prepare a final report with the results obtained in the study cycle,
identifying weaknesses and the need for corrective measures. With the implementation of the SIGQa_IPCA, we
intend to give a broader and more complete dimension to these self-assessment reports, to be filled on the basis of
an integrated information system (in order to give more reliability to data collection).
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
<sem resposta>
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os dados recolhidos semestralmente nos questionários de avaliação pedagógica são tratados pelo GAQ que
elabora os relatórios por UC/docente/curso a serem enviados à direção da escola. Compete à direção analisar e
avaliar os resultados obtidos e reunir com cada docente de forma a avaliar o desempenho obtido e a necessidade
de apresentar planos de melhoria, conforme os resultados e tendências evidenciadas. O diretor da escola reúne
com o diretor do curso de forma a avaliar as perceções dos estudantes e identificar situações onde é necessário
introduzir medidas corretivas. Estes resultados são também considerados para efeitos de renovação de contratos
do pessoal docente.Outros estudos desenvolvidos pelo GAQ, como o estudo sobre o nível de qualidade à entrada,
e sobre os níveis de empregabilidade, são instrumentos que permitem fazer uma avaliação da qualidade do ciclo de
estudos e apoiar os processos de revisão/alteração/reestruturação com vista à sua melhoria.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The data collected semiannually in teaching evaluation questionnaires are handled by OAQ which prepares reports
about CU/teacher/ study cycle to be sent to the school direction. It is incumbent upon the school where the study
cycle is inserted to analyze and evaluate the results and meet with each teacher to assess the performance
achieved and the need to submit plans for improvement, according to the results and trends highlighted. The
school director still meets with the coordinator of the study cycle in order to assess the perceptions of students
and identify situations where it is necessary to introduce corrective measures. Moreover, these results are
considered in the renewal of teaching staff contracts. Other studies conducted by OAQ, as the study about the level
of quality of inputs, and the level of employability, are also tools that help to make an assessment of the quality of
the study cycle and support the process of review/change/restructuring.
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2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos todos os cursos foram sujeitos ao processo de acreditação preliminar da A3ES.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
Over the past five years all courses are subject to the withdrawal of preliminary accreditation A3ES.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Recepção e Serviços Administrativos

106

3 Auditórios com capacidade para 125 estudantes

459.5

Bar e esplanada

211.6

1 Centro de Informática

60.2

1 Biblioteca

366.5

2 salas de Simulação Empresarial

176

1 sala de reuniões

91.6

1 sala de informática

88.2

13 salas de aula

1109.8

1 Centro de Investigação

43

1 Gabinete para a Avaliação e Qualidade

12.2

1 Gabinete de Relações Internacionais

12.2

1 Gabinete do Provedor do Estudante

12.2

1 Gabiente para o Emprego, Empreendedorismo e Empresas

12.2

1 Unidade de E-learning

8

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

Computadores integrados integrados na rede

230

Impressoras, scanners, plotters e fotocopiadoras

20

Conjunto projector de vídeo + ecran de projecção

30

Equipamento de redes: switches, Bastidores de rede, hubs, routers, etc.

30

Plataforma b-ON e acervo bibliográfico de 8060 livros

1

micros, televisores, leitores VHS e DVD, câmaras de filmar, projectores de vídeo e de slides, etc.

1

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Os estudantes são incentivados a participar nos programas de mobilidade internacionais, nomeadamente, o
Erasmus. Para tal, foram estabelecidas parcerias, no âmbito do turismo, com Universidades na Eslovénia, Espanha,
Polónia e Turquia. Também com o Brasil foram celebrados acordos de cooperação.
Outras iniciativas são desenvolvidas no sentido de estimular a partilha de experiências a nível internacional. Assim,
p. ex., refira-se que no I CIT foi oradora convidada a Prof. Doris Ruschmann, da Universidade de S. Paulo e o Prof.
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Dimitrios Buhalis da Bournemouth University (UK). No II CIT, em 2011, contamos com a presença da Prof. Regina
Schlüter da Universidad de Quilmes (Argentina) e do Prof. Reinaldo Dias da Universidade Presbiteriana
Mackenzie/SP. Por outro lado, os docentes têm participado em eventos internacionais, como oradores convidados
(p.ex., palestra dada pela Prof. Laurentina Vareiro, no Seminário Anual da Associação Brasileira de Pesquisa e PG
em Turismo 2011, Univali-SC).
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Students are encouraged to participate in international mobility programs, including Erasmus. For that,
partnerships were established with the several Universities in Slovenia, Spain, Poland and Turkey. Also with Brazil
were concluded cooperation agreements.
Other initiatives are designed to stimulate the sharing of experiences at international level. Thus, for example, it is
noted that, under the I CIT in 2010, were guest speakers Prof. Doris Ruschmann, University of S. Paulo and Prof.
Dimitrios Buhalis University of Bournemouth. In II CIT, in 2011, we have the presence of Prof. Regina Schlüter
Universidad de Quilmes (Arg) and Prof. Reinaldo Dias Presbyterian University Mackenzie/SP.
On the other hand, teachers of the course have also participated in international universities events as guest
speakers (for example, lecture given by Prof. Laurentina Vareiro, Annual Seminar of the Brazilian Association of
Research and Graduate in Tourism 2011, University of Itajai Valley-SC).
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
No âmbito do programa Vasco da Gama, foram estabelecidas parcerias com a Universidade do Algarve e o Instituto
Politécnico do Porto, que possibilitaram a frequência dos nossos estudantes dos cursos na área do Turismo
nestas instituições.
De realçar, igualmente, a colaboração dos docentes do ciclo de estudos, em defesas de provas académicas na área
do Turismo, como oradores em seminários, moderação de mesas, aulas abertas e como membros das comissões
científicas de eventos organizados por instituições de ensino superior nacionais. A título de exemplo, refira-se a
participação como membro da Comissão Científica do VIII CITURDES – Congresso Internacional de Turismo Rural
e Desenvolvimento, UTAD, Chaves, 25 a 27 de Junho de 2012 e como membro da Comissão Científica do V
Congresso Internacional de Turismo de Leiria e Oeste, IPde Leiria, Peniche, 23 e 25 de Novembro de 2011.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Under the program Vasco da Gama, partnerships were established with the University of Algarve and the
Polytechnic Institute of Porto, which allowed the frequency of our students in Tourism courses in these institutions.
Also important, the cooperation of the teachers of the course, in defense of academic examinations in the tourism
sector, as speakers at seminars, chairman, open classes and as members of scientific committees from events
organized by national universities and polytechnics. For example, refer to membership of the Scientific Committee
of the VIII CITURDES - International Congress on Rural Tourism and Development, UTAD, Chaves, 25 to 27 June
2012 and as a member of the Scientific Committee of the V International Congress on Tourism of Leiria and West, IP
Leiria, Peniche, 23 and 25 November 2011.
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Estabelecimento de contactos entre a direção e docentes do curso de Gestão de Atividades Turísticas e
professores da área do turismo de outras universidades/institutos politécnicos, no sentido de promover o
intercâmbio na lecionação, sob a forma de seminários, ou a intervenção em congressos/seminários, com
apresentação de comunicações.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Contacts are established between management and teachers from Tourism Management and teachers in the area of
tourism from other universities/polytechnics in order to promote the classes exchange in the form of seminars and
the presentation of papers in conferences.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O funcionamento do Estágio/Projeto permitiu maior aproximação ao sector público e ao sector privado ligado ao
Turismo, nomeadamente, através do estabelecimento de protocolos de colaboração.
É também usual a realização de seminários, com a intervenção de representantes do poder local, regional e
nacional nesta área (p.ex., o Presidente e o Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de
Portugal; ex-Presidentes das ex-Regiões de Turismo do Alto Minho, do Verde Minho e Leiria-Fátima; Vereadores do
Turismo, Responsáveis pelo Serviço de Turismo das CM). Privilegia-se, igualmente, a participação de especialistas
e representantes do sector privado, como foi o caso do seminário, organizado em parceria com a APTUR,
designado “O turismo sustentável como oportunidade para os pequenos negócios”.
De realçar, ainda, a organização do I e II CIT, a realização de visitas de estudo, a Feira de Turismo na ESG, as aulas
abertas com oradores (externos) convidados e a visita à BTL.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The professional traineeship/Project allowed closer to the public sector and the private sector linked to tourism,
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particularly through the establishment of cooperation agreements.
It is also practical, to hold seminars with the participation of representatives of local, regional and national level in
this area. The focus is also placed in the participation of experts and representatives of the private sector, as was
the case of the seminar, organized in partnership with APTUR, entitled "Sustainable tourism as an opportunity for
small business."
Importantly, though, the organization of I and CIT II, conducting study tours, the Tourism Fair in the ESG, the open
classes with speakers (external) and guests visit to BTL.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Laurentina Maria da Cruz Vareiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Laurentina Maria da Cruz Vareiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário João Freitas Sousa Basto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário João Freitas Sousa Basto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior de Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Bruno Miguel Barbosa de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Barbosa de Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

19 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sílvia Raquel Silva Leite Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nina Maria Frederico Cardona
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nina Maria Frederico Cardona
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Vânia Natércia Gonçalves Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vânia Natércia Gonçalves Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel Teixeira Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Teixeira Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Alexandre Ferreira Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Ferreira Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mary Bell da Silva Sánchez
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mary Bell da Silva Sánchez
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Manuel da Silva Botelho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel da Silva Botelho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

22 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isa Filipa António de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isa Filipa António de Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mécia Cunha Mota
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Mécia Cunha Mota
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Agostinho Veloso da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Agostinho Veloso da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Susana Catarino Rua
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Catarino Rua
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Eva Maria Machado Miranda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eva Maria Machado Miranda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Iva Alberta Teixeira Faria
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Iva Alberta Teixeira Faria
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Agostinho Manuel Carvalho Soares Peixoto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Agostinho Manuel Carvalho Soares Peixoto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Miguel Nuno Marques Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Marques Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Maria Cortez Loureiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Maria Cortez Loureiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
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Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo Alexandre Sousa Cunha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Alexandre Sousa Cunha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Filipe Ferreira de Sousa Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sérgio Dominique Ferreira Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Verónica Paula Lima Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sara Alexandra Eiras Serra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Alexandra Eiras Serra
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Adelaide Sofia Ribeiro Macedo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelaide Sofia Ribeiro Macedo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joana Catarina Ferreira Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Catarina Ferreira Fernandes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Adélia de Jesus Gonçalves da Silva
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adélia de Jesus Gonçalves da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Laurentina Maria da Cruz
Vareiro

Doutor

Ciências Económicas

100

Ficha submetida

Mário João Freitas Sousa
Basto

Doutor

Ciências de Engenharia

100

Ficha submetida

Gonçalo Nicolau Cerqueira
Sopas de Melo Bandeira

Doutor

Direito

100

Ficha submetida

José Luís Sousa Soares de
Oliveira Braga

Mestre

Turismo e Desenvolvimento Regional

50

Ficha submetida

Bruno Miguel Barbosa de
Sousa

Licenciado

Gestão

100

Ficha submetida

Sílvia Raquel Silva Leite
Pereira

Mestre

Educação, especialização em Educação de
Adultos

100

Ficha submetida

Maria Isabel Neves
Gonçalves da Silva Martins

Mestre

Gestão

50

Ficha submetida

Nina Maria Frederico
Cardona

Mestre

TURISMO

50

Ficha submetida

Fernando Jorge Dias da
Silva Rodrigues

Doutor

Ciências Empresariais

100

Ficha submetida

Vânia Natércia Gonçalves
Costa

Mestre

Economia

100

Ficha submetida

José Manuel Teixeira Pereira Doutor

Contabilidade

100

Ficha submetida

Paulo Alexandre Ferreira
Duarte

Ciências Jurídico-Empresariais

50

Ficha submetida

Mestre

Mary Bell da Silva Sánchez

Licenciado

Línguas

30

Ficha submetida

Rui Manuel da Silva Botelho

Licenciado

Alemão e Inglês

50

Ficha submetida

Isabel Maria de Freitas
Soares Ferreira

Mestre

Gestão Pública

100

Ficha submetida

Isa Filipa António de Sousa

Mestre

Direito

50

Ficha submetida

Mécia Cunha Mota

Mestre

Planeamento do Território

50

Ficha submetida

José Agostinho Veloso da
Silva

Mestre

Direito

100

Ficha submetida

Susana Catarino Rua

Doutor

Ciências Empresariais (Contabilidade)

100

Ficha submetida

Eva Maria Machado Miranda Mestre

Administração e Planificação da Educação

100

Ficha submetida

Maria Alexandra Pereira da
Silva Malheiro

Gestão

100

Ficha submetida

Mestre
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Iva Alberta Teixeira Faria

Mestre

Ciências jurídico-criminais

100

Ficha submetida

Agostinho Manuel Carvalho
Soares Peixoto

Licenciado

Turismo

50

Ficha submetida

Miguel Nuno Marques
Pereira

Mestre

Sistemas de Informação Geográfica aplicado ao
Planeamento e Gestão Turística Municipal

50

Ficha submetida

Paula Maria Cortez Loureiro Mestre

Gestão de Recursos Humanos

100

Ficha submetida

Márcia Marina Rodrigues
Brito Duarte

Doutor

Ciências Empresariais

100

Ficha submetida

Ricardo Alexandre Sousa
Cunha

Doutor

Direito

100

Ficha submetida

José Filipe Ferreira de
Sousa Pereira

Licenciado

Engenharia Alimentar

50

Ficha submetida

Sérgio Dominique Ferreira
Lopes

Doutor

Psicologia Social

100

Ficha submetida

Verónica Paula Lima Ribeiro Doutor

Contabilidade

100

Ficha submetida

Sara Alexandra Eiras Serra

Mestre

Contabilidade e Auditoria

100

Ficha submetida

Adelaide Sofia Ribeiro
Macedo

Licenciado

Humanidades Clássicas

50

Ficha submetida

Joana Catarina Ferreira
Fernandes

Mestre

Mestrado em Direito Judiciário

50

Ficha submetida

Adélia de Jesus Gonçalves
da Silva

Licenciado

Fiscalidade

50

Ficha submetida

2680

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
20
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
74,6
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
18
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
67,2
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
10
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
37,3
4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
<sem resposta>
4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)
<sem resposta>
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
10
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4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
37,3
4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
13
4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
48,5

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
O Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto assenta em princípios de: i) Orientação,
visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes; ii) Consideração de cada área disciplinar; iii)
Consideração dos relatórios produzidos no cumprimento de obrigações do estatuto da carreira e a sua avaliação;
iv) Realização da avaliação pelos órgãos científicos e recurso à colaboração de peritos externos; v) Participação
dos órgãos pedagógicos; e, vi) Realização periódica, obrigatoriamente de três em três anos.
A avaliação dos docentes tem por base a: (i) A dimensão pedagógica, que é composta pelos parâmetros: atividade
de ensino, acompanhamento e orientação de estudantes, resultados dos inquéritos de avaliação pedagógica
realizados aos estudantes, produção de material pedagógico, coordenação e participação em projetos
pedagógicos, inovação e experiência profissional não académica relevante para a atividade de ensino; (ii) A
dimensão técnico-científica que é composta pelos parâmetros: reconhecimento pela comunidade científica,
produção e impacto científico, coordenação e participação em projetos científicos, criação e reforço de meios
laboratoriais ou outras infraestruturas de investigação bem como coordenação, liderança e dinamização da
atividade científica; e, (iii) A dimensão organizacional que é composta pelos parâmetros: cargos em órgãos do
Instituto, das suas escolas ou de outras unidades orgânicas, coordenação e participação em cursos e tarefas
temporárias.
A apreciação do desempenho docente recai sobre as suas atividades, materializando-se na avaliação apurada num
processo de autoavaliação e avaliação, neste último caso realizada pelo Conselho Coordenador de Avaliação do
IPCA, composto por 11 professores doutorados, na qualidade de representantes de todas as categorias dos
professores. Fazem parte, ainda, do processo de avaliação do desempenho docente os inquéritos por questionário,
de resposta e preenchimento obrigatório em todos os níveis de ensino, onde são avaliados pelos estudantes as
seguintes dimensões: (i) a Unidade Curricular (Contributo da UC para a formação na área do curso, Clareza nos
objetivos definidos no programa da UC, Adequação dos procedimentos de avaliação, Valorização da participação
dos estudantes nas atividades, Adequação da inclusão da UC no plano de estudos, Suficiência da bibliografia,
Volume de trabalho da UC (horas contacto + horas estudo + horas trabalhos, seminários, etc.); e, (ii) a Atividade
Docente (Adequação das estratégias e metodologias adotadas pelo docente ao programa da UC, Capacidade de
estimular a motivação e interesse nos estudantes, Criação de um clima favorável à aprendizagem, Estimulação da
reflexão crítica dos estudantes, Disponibilização dos sumários desenvolvidos da aula, Cumprimento das regras de
avaliação previamente definidas em programa da UC, Disponibilidade para o acompanhamento dos estudantes,
fora das horas de contacto e Apreciação global do docente).
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Regulation for assessing the performance of teachers of the Institute is based on principles of: (I) Orientation,
aimed at improving the quality of the performance of teachers; (ii) Consideration of each disciplinary area; (iii)
consideration of reports produced in compliance with the obligations of the status of career and its evaluation; (iv)
carrying out of scientific assessment bodies and recourse to the collaboration of external experts; (v) participation
of pedagogical bodies; and, (vi) Conducted periodicly, required every three years.
The evaluation of teachers is based on: (I) The pedagogical dimension, which is composed of parameters:
educational activity and student orientation, evaluation of instructional results performed by students, production
of educational material, coordination and participation in educational innovation projects, and non-academic
professional experience relevant to the educational activity; (ii) The technical-scientific dimension that contains the
parameters: recognition by the scientific community, scientific production and impact, coordination and
participation in scientific projects, creation and strengthening of laboratory or other research infrastructure as well
as coordination, leadership and dynamization of scientific activity; and, (iii) The organizational dimension that
contains the parameters: positions in bodies of the Institute, of their schools or other organic units, coordination
and participation in courses and temporary tasks.
Teacher performance appraisal lies about their activities, materializing evaluation established a process of
self-assessment and evaluation, in the latter case held by the Council Assessment Coordinator of IPCA, composed
of 11 teachers PhDs, as representatives of all categories of teachers. Also part of the process of teaching
performance assessment surveys by questionnaire response and mandatory at all educational levels, where
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students are assessed by the following dimensions: (I) the Curriculum Unit (UC's contribution to the training
course, Clarity on the objectives defined in the programme of UC, appropriateness of assessment procedures,
enhancement of the participation of students in the activities, appropriateness of inclusion of UC in the syllabus,
Sufficiency of bibliography, workload of UC (contact hours + hours study + hours work, seminars, etc.); and, (ii)
Teaching activity (appropriateness of strategies and methodologies adopted by teaching the program from UC,
ability to stimulate motivation and interest in the students, creating a climate conducive to learning, stimulation of
critical reflection of students, availability of summaries of the classroom, developed rules previously defined in
program evaluation of UC, availability for the follow-up of students, out of hours contact and overall assessment of
the teacher).
4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.ipca.pt/files/phatfile/Desp.11965_10-Reg.RADD.IPCA.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
Para dar apoio aos vários projetos pedagógicos de 1º e 2º ciclo que a ESG tem desenvolvido ao longo dos anos,
garantindo as melhores condições de funcionamento e permitindo uma melhoria da qualidade de ensino
ministrado, estão afetos à ESG 8 funcionários em regime de dedicação integral. Para além destes, apoiam o
funcionamento da ESG todos os funcionários dos restantes serviços do IPCA, nomeadamente, Serviços
Académicos e Serviços de Acção Social, Biblioteca, Centro de Informática, Gabinete para a Avaliação e Qualidade,
Gabinete de Relações Internacionais, Gabinete de E-learning, Serviços Financeiros e Serviço de Recursos
Humanos. Nestes serviços, transversais ao funcionamento do IPCA, trabalham mais 30 funcionários em dedicação
exclusiva.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
To provide support to educational projects for 1st and 2nd cycle that ESG has developed over the years, ensuring
the best operating conditions and allowing a better quality of teaching, are assigned to ESG 8 employee, working
full time. Apart from these, support the operation of ESG all employees of the other services of IPCA, including
Academic Services and Social Services, Library, Computer Center, Evaluation and Quality Office, International
Relations Office, E-learning Office, Financial Services and Human Resources Service. In these services, work more
30 employees in full time.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Dos trabalhadores diretamente afectos à ESG, 5 têm qualificação superior ao nível da licenciatura e os restantes
são detentores do 12º ano, encontrando-se um deles a frequentar o ensino superior. Relativamente aos restantes
serviços, 21 funcionários possuem formação superior (2 mestres e 19 licenciados), dois possuem o ensino básico
e os restantes o ensino secundário.
O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam
progredir nos seus estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Workers directly assigned to ESG, 5 have higher qualifications and the rest are holding the 12th year, being one of
them attending higher education. For the remaining services to support the operation of ESG, 21 employees have
higher education (two have masters’ degree and 19 graduates), two have primary and the other secondary school.
IPCA promotes and supports the training of its employees, creating conditions so that they can progress in their
studies and obtain higher levels of qualification.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada nos termos do disposto Lei n.º 66-B/2007 de 28 de
Dezembro, que institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública.
No início de cada ano civil, são fixados os objetivos para cada funcionário, como resultado da sua monitorização e
sempre por acordo entre o avaliador e o avaliado.
No final do ano, depois de cada funcionário efetuar a sua autoavaliação, o avaliador é responsável por avaliar o
grau de cumprimentos dos objetivos, bem como as competências demonstradas pelos trabalhadores que são por
si avaliados. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de uma entrevista, sendo ainda este o momento
para se contratualizar os objetivos do ano civil seguinte.
A harmonização das classificações finais, de forma a garantir que apenas a 25% dos funcionários são atribuídas
menções qualitativas de relevante é da competência do conselho coordenador da avaliação do IPCA.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Performance evaluation of non-teaching staff is made pursuant to Law no. 66-B/2007 of December 28, establishing
the integrated management and performance evaluation in Public Administration.
At the beginning of each calendar year, the goals are set for each employee, as a result of monitoring, by
agreement between the assessor and the evaluated.
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At the end of the year, after each employee has made its self-assessment , the assessor is responsible for
assessing the compliance of the goals of the employees they evaluate.
The evaluation result is reported during an interview, which also defines the objectives for the following year.
The harmonization of final grades, to ensure that only 25% of employees are assigned qualitative terms relevant is
the responsibility of the coordinating council of the evaluation of IPCA.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Com o objetivo de dotar os recursos humanos da instituição com as competências necessárias a acompanhar os
processos de modernização em curso, bem como proceder à requalificação dos trabalhadores para que possam
desempenhar eficazmente novas funções sempre que necessário, tem sido aposta do IPCA permitir a frequência
dos cursos de pós-graduação e formação especializada ao pessoal não docente.
Complementarmente para os funcionários não docentes que necessitam de formação específica, o IPCA apoia
financeiramente a sua inscrição a título individual em cursos técnicos ministrados por entidades externas à
Instituição.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
In order to provide the human resources of the institution with the necessary skills to monitor the ongoing
processes of modernization and restate the workers so that they can perform new functions effectively when
necessary, IPCA allows the frequency of postgraduate courses and specialized training to non-teaching staff.
In addition, to the non-teaching staff who require specific training, IPCA financially supports the frequency of
specific training courses offered by entities outside the institution.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

43

Feminino / Female

57

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

15.9

20-23 anos / 20-23 years

46.3

24-27 anos / 24-27 years

10.3

28 e mais anos / 28 years and more

27.6

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
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Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North

92.1

Centro / Centre

0.5

Lisboa / Lisbon

0.9

Alentejo / Alentejo

0

Algarve / Algarve

0

Ilhas / Islands

0.5

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher

10.1

Secundário / Secondary

8.7

Básico 3 / Basic 3

11.6

Básico 2 / Basic 2

24.6

Básico 1 / Basic 1

42

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed

49.3

Desempregados / Unemployed

10.1

Reformados / Retired

18.8

Outros / Others

21.7

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular

102

2º ano curricular

79

3º ano curricular

33
214

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
N.º de vagas / No. of vacancies

2009/10

2010/11

2011/12

50

60

60
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N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates

85

68

57

N.º colocados / No. enrolled students

57

68

72

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments

30

41

44

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

102

122

100

Nota média de entrada / Average entrance mark

140

139

134

464

498

467

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O diretor do ciclo de estudos representa a figura central no apoio pedagógico e no aconselhamento dos
estudantes em todo o seu percurso académico. Para além das reuniões periódicas celebradas com os estudantes,
o diretor de curso constitui o principal interlocutor entre os estudantes e a instituição, recebendo e tratando os
seus requerimentos e sugestões para promover a melhoria contínua. A elevada proximidade entre os docentes e os
estudantes constitui uma importante característica do ciclo de estudos, facilitando o esclarecimento de dúvidas e a
exposiçãode ideias. A generalização da plataforma Moodle (já utilizada em cursos de ensino a distância), para
todos os estudantes do ciclo de estudos constitui também uma medida importante.O Provedor de Estudante
assume ainda um papel importante no aconselhamento dos estudantes, procurando resolver situações de conflito
de forma imparcial, e mesmo aconselhar os estudantes mediante problemas de diversas naturezas.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The director of the course is the central figure in the educational support and counseling of students throughout
their academic career. In addition to the regular meetings held with students, the director of course is the main
contact between students and the institution, receiving and addressing their requirements and suggestions for
promoting continuous improvement. The high proximity between teachers and students is an important feature of
the course, facilitating the clarification of doubts and exposition of ideas. The generalization of the Moodle platform
(already used in distance learning courses), for all students of the course is also an important measure. The
Student Ombudsman also assumes an important role in advising students, seeking to resolve conflicts impartially,
and even counseling students about problems of various natures.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A semana de receção ao caloiro constitui um momento importante na integração dos estudantes que ingressaram
no ciclo de estudos pela 1ª vez. A reunião geral de estudantes, realizada no início de cada ano letivo, constitui um
momento importante para a integração. O diretor de curso realiza reuniões com os estudantes, no início do ano
letivo, no sentido de informar sobre o funcionamento do curso, regras internas da escola e, de uma forma geral,
para apresentar os diversos serviços existentes. Especialmente para os alunos que ingressam pela 1ª vez, é dada
especial atenção à forma como eles devem aceder a informação relevante, como docentes, unidades curriculares,
conteúdos programáticos, etc. Os estudantes são ainda incentivados a participar nas diversas atividades de índole
social, cultural e desportivo, e a integrar os diversos grupos académicos existentes, como a Associação de
estudantes, as tunas académicas, o coro académico, etc. Estas iniciativas têm o total apoio da instituição.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The week of the freshman is an important moment in the integration of students who are enrolled in the course for
the 1st time. The general meeting of students, held at the beginning of each school year, is an important moment
for integration. The course director conducts meetings with students at the beginning of the school year in order to
inform about the course characteristics, internal rules of the school and, in general, to present the different
services. Especially for students entering the 1st time, special attention is given to how they should access to
relevant information such as teachers, courses, syllabuses, etc.. Students are also encouraged to participate in
various social, cultural and sportive activities, and integrate the various existing academic groups such as the
Association of students, the academic tunas, the academic choir, etc.. These initiatives have the full support of the
institution.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O gabinete para o emprego, empreendedorismo e empresas (G3E) constitui a principal estrutura no apoio ao
emprego e empregabilidade, apoiandoa rápida e adequada inserção profissional dos diplomados do IPCA. Entre as
várias medidas e iniciativas destacam-se a promoção de ações de informação e formação sobre o processo de
inserção na vida ativa, nomeadamente, a elaboração do Curriculum Vitae e a preparação para a entrevista
profissional, a articulação entre a oferta e a procura de emprego qualificado, dinamizando a ligação com as
empresas e entidades da região. O G3E acompanha ainda as propostas de projetos de iniciativa empresarial,
designadamente a elaboração do Plano de Negócios e de Marketing e a solicitação de apoios e incentivos às
diversas entidades competentes. O Poliempreende é um exemplo de um projeto inovador no qual o G3E tem
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acompanhado os estudantes do IPCA a apresentar as suas ideias e de planos de negócios, incutindo e
estimulando o empreendedorismo.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The office for employment, entrepreneurship and business (G3E) is the major structure for the support of
employment and employability, supporting the rapid and appropriate employability of the graduates of IPCA.
Among its various measures and initiatives stand out actions to promote information and training about the
process of integration into active life, including the preparation of CV and preparing for job interview, as well as the
relationship between supply and demand for skilled labor, through the fostering links with businesses and
organizations in the region. The G3E also follows proposals for entrepreneurial projects, including the preparation
of the Business and Marketing Plan and the solicitation of support and incentives to the various entities. The
Poliempreende is an example of an innovative project in which G3E has accompanied the IPCA students to submit
their ideas and business plans, instilling and encouraging entrepreneurship.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Conforme aprovado por despacho da Vice-Presidente responsável pela Avaliação e Qualidade do IPCA, o diretor da
escola a que pertence o ciclo de estudos deve discutir e analisar com cada docente os resultados dos inquéritos
de satisfação dos estudantes acerca do processo de ensino/aprendizagem. Os docentes em relação aos quais os
estudantes revelam níveis de satisfação desfavoráveis (e complementando ainda com outros dados como os
resultados obtidos em anos anteriores, e as taxas de aprovação na UC), devem apresentar um plano de medidas
corretivas e ações de melhoria. Este plano pode passar pela revisão das metodologias de ensino, métodos de
avaliação, etc. O diretor da escola reúne ainda com o diretor do curso de forma a avaliar as perceções dos
estudantes e identificar situações onde é necessário introduzir medidas corretivas. Por outro lado, estes
resultados são considerados para efeitos de renovação de contratos do pessoal docente.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
As approved by the Vice-President for the Assessment and Quality of IPCA, the director of the school that owns the
course must discuss and analyze with each teacher the results of the satisfaction surveys of students about the
process of teaching / learning. The teachers in relation to which students reveal unfavorable levels of satisfaction
(and even complementing it with other data as the results obtained in previous years, and the approval rates in the
CU), must submit a plan of corrective measures and actions for improvement. This plan may involve the revision of
teaching methods, evaluation methods, etc.. The school director also meets with the course director in order to
assess the perceptions of students and identify situations where it is necessary to introduce corrective measures.
Moreover, these results are considered for renewal of contracts of teaching staff.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O IPCA tem vindo a reforçar as suas açoes de internacionalização, proporcionando aos seus estudantes e
docentes períodos de estudos noutras IES, nomeadamente através da ação Erasmus e outros programas aos quais
o Gabinete de Relações Internacionais (GRI) tem concorrido.Após o período de mobilidade a transferência de
créditos efetua-se através da troca, entre os estabelecimentos de origem e de acolhimento, dos boletins de
avaliação dos estudantes. Estes boletins indicam os resultados do estudante antes e após o período de estudos no
estrangeiro e mencionam, para cada módulo seguido pelo estudante, não só os créditos ECTS mas também as
notas obtidas de acordo com o sistema de classificação local e, se possível, as notas obtidas segundo a escala
ECTS. A combinação destas notas e dos ECTS constitui de certo modo um balanço respetivamente qualitativo e
quantitativo do trabalho efetuado pelo estudante. Assim, garante-se o reconhecimento académico dos estudos
efetuados em mobilidade.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
IPCA has been reinforcing its actions for internationalization, providing its students and teachers study periods in
other higher education institutions, including the Erasmus action and other programs for which the Office of
International Relations has applied. After the period of mobility credit transfer takes place through exchange
between the sending and host institutions of the bulletins for assessing students. These reports indicate the
results of the student before and after the study period abroad and mention, for each module followed by the
student, not only ECTS credits but also the grades obtained according to the local rating system and, if possible,
grades according to the ECTS scale. The combination of these grades and ECTS is somewhat a respectively
qualitative and quantitative assessment of the work done by the student. This ensures the academic recognition of
studies in mobility.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
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6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
A missão do Curso de Gestão de Atividades Turísticas foca-se na formação de profissionais para assumir o
planeamento, a gestão e a administração de atividades e empreendimentos turísticos de qualquer natureza e
escala, nos seus diferentes níveis específicos, a partir de uma visão completa da relevância do fenómeno turístico
no mundo contemporâneo.
Os técnicos superiores estarão aptos a desenvolver uma atividade profissional nas áreas que
estão contempladas no perfil de formação em gestão de atividades turísticas, tais como:
a) Gestão da Animação turística e eventos
b) Gestão da Restauração
c) Gestão das Agências de Viagem e de Turismo
d) Gestão Hoteleira
e) Gestão dos Destinos Turísticos
Naquele contexto, o licenciado deverá ser capaz de:
a) Gerir estruturas, atividades e projetos de natureza turística
d) Desempenhar atividades de planeamento, promoção e gestão de destinos turísticos
e) Elaborar, promover e selecionar produtos e serviços turísticos
f) Dominar e aplicar os conceitos fundamentais da Gestão de Atividades Turísticas
g) Analisar e aconselhar quais os melhores instrumentos financeiros, quer na ótica de conceção, quer na ótica de
aquisição
h) Conceber, organizar, reestruturar e assumir a responsabilidade pelo sistema contabilístico e fiscal das
atividades de gestão turística
j) Elaborar orçamentos e relatórios de acompanhamento das atividades de gestão turística
k) Elaborar projetos de investimento para o sector do turismo
l) Elaborar planos de desenvolvimento para localidades turísticas e de projetos para empreendimentos
m) Prestar serviços de consultoria a órgãos públicos ligados ao mercado e ao planeamento turístico
É frequente a realização de eventos relacionados com a licenciatura (Congressos, Seminários, Visitas de Estudo,
Feiras), bem como a execução de trabalhos em grupo, por forma a fomentar a dinâmica e camaradagem entre os
colegas. Os estudantes são, igualmente, convidados a visitar empresas no exterior, de modo a estabelecer alguns
contactos com o mercado de trabalho. No que se refere à medição do seu grau de cumprimento é, também, usual
aplicar inquéritos por questionário pelos estudantes no final de cada semestre letivo.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement
of its degree of fulfillment.
The mission of the degree in Tourism Management focuses on training professionals so as to undertake the
planning, management and administration of activities and tourism enterprises of any kind and scale, in their
different specific levels, encompassing a complete view of the importance of the tourism phenomenon in the
contemporary world.
The senior staff is able to develop a professional activity in the areas addressed in the training profile within
management of tourism activities, such as:
a) Management of tourism activities and events
b) Management of Restaurants
c) Management of Travel Agencies and Tourism
d) Hotel Management
e) Management of Tourism Destinations
In that context, the graduate must be able to:
a) Manage structures, activities and projects relating to tourism
d) Execute activities of planning, promotion and management of tourist destinations
e) Develop, promote and select tourism products and services
f) Master and apply the fundamental concepts of Management Tourism Activities
g) Analyze and advise the best financial instruments, both in the design or acquisition perspectives
h) Develop, organize, restructure and take responsibility for the accounting system and fiscal activities of tourism
management
j) Prepare budgets and monitoring reports of tourism management activities
k) Prepare investment projects for the tourism sector
l) Prepare development plans for tourism areas and projects for enterprises
m) Provide consulting services to public agencies linked to the market and tourism planning
The organization of events related to the degree is often held (conferences, seminars, study visits, fairs), as well as
the implementation of group work in order to foster the dynamics and companionship among colleagues. Students
are also invited to visit companies abroad in order to establish contacts with the labor market. Regarding the
measurement of its compliance degree it is also common to apply questionnaire surveys to students at the end of
each semester.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
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O curso visa promover a comparabilidade, a transparência e a legibilidade dos sistemas europeus de ensino
superior. Para o efeito, procura-se centrar-se na reorganização dos graus e diplomas, na implementação dos
instrumentos que promovam a mobilidade e a empregabilidade (sistema de créditos ECTS, contrato de estudos,
escala europeia de comparabilidade de classificações e suplemento ao diploma), bem assim como no
desenvolvimento de mecanismos que garantam a qualidade e acreditação dos seus cursos.
Fomenta-se o trabalho de grupo entre os estudantes (e também individuais), bem como um maior
acompanhamento individual e direcionado para os estudantes (nomeadamente através de um contacto
personalizado).
O curso está dividido em 3 anos (6 semestres), sendo que no último semestre o estudante deverá realizar com
sucesso o estágio ou um projeto de natureza curricular.
Procura-se fomentar a mobilidade dos estudantes, dos professores e dos investigadores através da supressão de
todos os obstáculos à liberdade de circulação, bem como a devida cooperação em matéria de garantia da
qualidade.
Existe uma preocupação pela incorporação da dimensão europeia no ensino superior, aumentando o número de
módulos, os cursos e as vertentes cujo conteúdo, cuja orientação ou cuja organização apresente uma dimensão
europeia.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The degree in Tourism Management aims to promote comparability, transparency and legibility of European higher
education systems. For that purpose it focus on the reorganization of degrees and diplomas, on the implementation
of the instruments that promote mobility and employability (ECTS credits, learning agreement, European scale of
comparability of classifications and the diploma supplement), as well as on developing mechanisms to ensure the
quality and accreditation of their courses.
Teamwork between students (and individually) is also fostered as well as it is enlarged the students individual
counseling (including personal contact).
Tourism Management is divided into three years (six semesters), considering that in the last semester the student
should succeed the internship of curricular nature.
It aims to encourage the mobility of students, teachers and researchers by removing all obstacles to the free
circulation as well as the cooperation regarding quality assurance. There is a concern for the inclusion of the
European dimension in higher education, increasing the number of modules, the courses and the aspects whose
orientation or organization introduce a European dimension.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Os programas das unidades curriculares (bem como o seu conteúdo) são revistos anualmente: metodologia,
avaliação, temas, capítulos, trabalhos de grupo, conteúdo programático, forma de funcionamento.
A própria estrutura curricular do curso está a ser sujeita a um processo de revisão.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The programs of the study units (as well as their contents) are reviewed annually: methodology, evaluation, topics,
chapters, group works, contents, and functioning. The degree curricular structure will be subjected to adjustment
in this evaluation process.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Pela multidisciplinaridade de áreas, diversidade curricular, importância da metodologia de investigação na
elaboração de trabalhos, organização de Congresso Internacional Científico em Turismo no IPCA, acesso a base de
dados de pesquisa (exemplo B-on), acesso total à biblioteca (local e virtual), apresentação de trabalhos,
disponibilização de artigos científicos nas aulas.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Multidisciplinary areas, curricular diversity, importance of research methodology in the elaboration of working
papers, organization of the International Scientific Congress on Tourism in IPCA, access to database search (for
example B-on), full access to the library (local and virtual), presentation of works, provision of scientific papers in
classes.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - Métodos Estatísticos Aplicados
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Estatísticos Aplicados
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário João Freitas Sousa Basto - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos o domínio das principais técnicas e metodologias quantitativas na recolha, tratamento e
análise de dados e tomada de decisões a partir destes, utilizando software estatístico adequado.
Os alunos aprenderão a: distinguir entre população e amostra; organizar e sumarizar dados provenientes de
estudos estatísticos; identificar e classificar variáveis; saber que medidas devem ser utilizadas em diferentes
situações, as suas potencialidades e limitações; construir diferentes representações gráficas e interpretar os seus
resultados; dominar os conceitos básicos de probabilidades; identificar as principais distribuições; fazer uma
correcta inferência estatística; estimar e interpretar parâmetros desconhecidos da população; efectuar, interpretar
e tomar decisões com base em intervalos de confiança e testes de hipóteses; identificar variáveis que influenciam
uma dada resposta; efectuar previsões.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Motivate the students towards problem resolution that nowadays tend to have a global scope and that just can be
explained and solved applying an holistic perspective. Provide the students with the skills about collecting,
processing and analyzing of data and make decisions from these results, using appropriate statistical software.
The students will be able to: distinguish between population and sample; organize and summarize data from
statistical studies; identify and classify variables; decide which measures can be used in different situations; create
and interpret graphs; understand fundamental concepts of probability; identify the most important probability
distributions; make a correct inferencial statistics; estimate and interpret population unknown parameters; properly
perform, interpret and make decisions based on confident intervals and hypothesis tests; identify variables that
affect a given response; forecasting.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estatística Descritiva e Inferência Estatística. População e amostra. Escalas de medida de variáveis. Histograma.
Diagrama de Pareto. Parâmetros e estatísticas. Medidas de localização e de dispersão. Caixa-de-bigodes. Medidas
de assimetria e achatamento. Independência e covariância. Probabilidades. Acontecimentos. Teorema da
probabilidade total e de Bayes. Independência. Acontecimentos incompatíveis. Variáveis aleatórias. Distribuições
teóricas. Importância da distribuição normal.
Processos de amostragem. Distribuições amostrais. Teorema do limite central. Estimação pontual. Propriedades
dos estimadores. Estimação por intervalos de confiança
Testes de hipóteses. Hipótese nula e alternativa. Erros de inferência. Valor de prova. Potência do teste. Relação
entre intervalos de confiança e testes de hipóteses. Testes de normalidade. Q-Q Plot e P-P Plot.
Correlação e regressão simples. Diagrama de dispersão. Coeficiente de correlação e de determinação. Exemplos
com o SPSS.
6.2.1.5. Syllabus:
Descriptive Statistics and Inferential Statistics. Sample and population. Different types of data. Data presentation:
charting and graphing. Histogram. Pareto graph. Statistics and parameters. Measures of location and dispersion.
Boxplot. Measures of skewness and kurtosis. Independence and covariance. Probability spaces. Sample space.
Events. Total probability theorem and Bayes’ theorem. Independence of events. Mutually exclusive events. Random
variables. Theoretical distributions. Importance of Normal distribution. Sampling methods. Sampling distributions.
Central limit theorem. Point estimation. Properties of Estimators. Confidence intervals. Hypothesis Tests. Null
hypothesis and alternative hypothesis. Type I and type II errors. Power of a statistical test. P-value. Relation
between confidence intervals and hypothesis tests. Normality tests. Q-Q Plot and P-P plot. Correlation and simple
regression. Scatter plot. Pearson correlation. Coefficient of determination. Examples with SPSS.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Conteúdo1 - Objectivos principais: distinguir entre população e amostra; organizar e sumarizar dados provenientes
de estudos estatísticos; identificar e classificar variáveis; saber que medidas devem ser utilizadas em diferentes
situações, as suas potencialidades e limitações; construir diferentes representações gráficas e interpretar os seus
resultados.
Conteúdo2 - Objectivos principais: dominar os conceitos básicos de probabilidades; identificar as principais
distribuições.
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Conteúdo 3 - Objectivos principais: fazer uma correcta inferência estatística; estimar e interpretar parâmetros
desconhecidos da população.
Conteúdo 4 - Objectivos principais: fazer uma correcta inferência estatística; efectuar, interpretar e tomar decisões
com base em intervalos de confiança e testes de hipóteses; identificar variáveis que influenciam uma dada
resposta.
Conteúdo 5 - Objectivos principais: identificar variáveis que influenciam uma dada resposta; efectuar previsões.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents 1 - Main Objectives: distinguish between population and sample; organize and summarize data from
statistical studies; identify and classify variables; decide which measures can be used in different situations; create
and interpret graphs.
Contents 2 - Main Objectives: understand fundamental concepts of probability; identify the most important
probability distributions.
Contents 3 - Main Objectives: make a correct inferencial statistics; estimate and interpret population unknown
parameters.
Contents 4 - Main Objectives: make a correct inferencial statistics; properly perform, interpret and make decisions
based on confident intervals and hypothesis tests; identify variables that affect a given response.
Contents 5 - Main Objectives: identify variables that affect a given response; forecasting.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação de exemplos práticos com recurso ao SPSS, juntamente com a apresentação e discussão dos
trabalhos apresentados durante as aulas, permite uma discussão permanente na sala de aula de forma a que os
alunos adquiram as competências necessárias e atinjam os objectivos pretendidos: sensibilizar os alunos quanto à
resolução de problemas que hoje em dia tendem a ser de grandes números, só podendo ser explicados e
resolvidos considerando o seu todo; proporcionar aos alunos o domínio das principais técnicas e metodologias
quantitativas na recolha, tratamento e análise de dados e tomada de decisões a partir destes, utilizando software
estatístico adequado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The presentation of practical examples using appropriate software, along with the presentation and discussion of
oral and practical works during the classes, enables a permanent discussion in the classroom, allowing students to
acquire the skills and achieve the desired objectives: motivate the students towards problem resolution that
nowadays tend to have a global scope and that just can be explained and solved applying an holistic perspective;
provide the students with the skills about collecting, processing and analyzing of data and make decisions from
these results, using appropriate statistical software.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação de exemplos práticos com recurso ao SPSS, juntamente com a apresentação e discussão dos
trabalhos apresentados durante as aulas, permite uma discussão permanente na sala de aula de forma a que os
alunos adquiram as competências necessárias e atinjam os objectivos pretendidos: sensibilizar os alunos quanto à
resolução de problemas que hoje em dia tendem a ser de grandes números, só podendo ser explicados e
resolvidos considerando o seu todo; proporcionar aos alunos o domínio das principais técnicas e metodologias
quantitativas na recolha, tratamento e análise de dados e tomada de decisões a partir destes, utilizando software
estatístico adequado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of practical examples using appropriate software, along with the presentation and discussion of
oral and practical works during the classes, enables a permanent discussion in the classroom, allowing students to
acquire the skills and achieve the desired objectives: motivate the students towards problem resolution that
nowadays tend to have a global scope and that just can be explained and solved applying an holistic perspective;
provide the students with the skills about collecting, processing and analyzing of data and make decisions from
these results, using appropriate statistical software.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A. Hall, C. Neves, A. Pereira: Grande Maratona de Estatística no SPSS, Escolar Editora, 2011
A. C. Pedrosa, S. M. Gama: Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística, Porto Editora
E. Reis, P. Melo, R. Andrade, T. Calapez: Estatística Aplicada – Vol 1 e 2, 4ª Ed, Edições Sílabo, 2001
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Mapa IX - Economia do Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia do Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Laurentina Maria da Cruz Vareiro - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da unidade curricular é proporcionar aos estudantes um conhecimento articulado dos
conceitos económicos básicos, aplicando-os ao estudo do turismo, quer numa perspetiva micro quer
macroeconómica.
No campo microeconómico, após alguns conceitos fundamentais, analisar-se-á o funcionamento dos mercados
turísticos através do mecanismo da oferta e da procura, os comportamentos dos agentes económicos individuais e
a sua interação nos mercados.
Na esfera macroeconómica, procurar-se-á compreender a dimensão do turismo na economia portuguesa e os seus
principais efeitos nas variáveis: rendimento, emprego e produto interno bruto.
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos que lhes permita uma tomada de decisão
racional, quer assumindo o papel de consumidores, quer o papel de empresários.
Deverão ser capazes de apreender o significado dos principais agregados macroeconómicos, dos equilíbrios
existentes entre eles e o papel do turismo na economia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to give students an articulated understanding of the basic concepts of economic theory and
applied them to the study of tourism, either in micro or macro perspective.
In the microeconomic field, following an introductory approach of specific terminology in this area, the tourism
market mechanism of supply and demand, the behavior of individual economic agents and their interaction in the
markets will be analyzed.
The macroeconomic analysis includes the understanding of the scale of tourism in the Portuguese economy and
its main effects on variables: income, employment and gross domestic product.
The purpose is to provide the students with a body of knowledge that allows them to take rational decisions, either
assuming the role of consumers or the role of entrepreneurs.
Students should also be able to analyze the significance of the main macroeconomic aggregates and the balances
between them and the role of tourism in the economy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos básicos
Economia do Turismo no contexto da Ciência Económica
FPP e custo de oportunidade
Papel do Estado
2. Mercado turístico
Estruturas de mercado
Procura e oferta turística
Funcionamento do mercado turístico
Elasticidade aplicada ao turismo
3. Comportamento do consumidor de turismo
Preferências do consumidor
Curva de indiferença
Restrição orçamental
Escolha racional do consumidor
4. Empresas turísticas
Funções produção e custos: curto e longo prazo
Decisões de produção e maximização dos lucros
5. Medida da atividade económica
Conceitos, critérios de medida e relações fundamentais
Óticas de cálculo do valor da produção
Agregados reais e agregados nominais
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6. Inflação, desemprego e ciclos económicos
Conceitos
Causas e consequências
7. Turismo na economia nacional
Classificação e identificação dos efeitos económicos do turismo
A contribuição do turismo para a produção
A balança de serviços
Turismo como bem de exportação
6.2.1.5. Syllabus:
1.Basic concepts
2.Tourism market
Market structures
Tourist demand
Tourist supply
Tourism market equilibrium
Elasticity applied to tourism
3. Consumer behavior in tourism
Consumer preferences
Indifference curve
Budget constraint
Consumers’ rational choices
4. Tourism firms
Production function: short and long run
Costs of production: short and long run
Production and profit maximization decisions
5. Measurement of economic activity
Concepts, measurement criteria and fundamental relations
Product accounting approaches and method
Real aggregates and nominal aggregates
6. Inflation, unemployment and economic cycles
Concepts
Causes and consequences
7. Tourism in national economy
Classification and identification of tourism's economic outcome
Contribution of tourism to the national and regional economic growth
Balance of services
Tourism as an export
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No sentido de fornecer um enquadramento geral da unidade curricular e introduzir a dimensão económica na
análise dos fenómenos turísticos, o primeiro conteúdo programático aborda os conceitos básicos da Economia. A
compreensão do comportamento dos turistas e das principais empresas do sector e a sua interação no mercado
turístico implica a análise do funcionamento do mercado através do mecanismo da oferta e da procura, o estudo da
teoria do consumidor e da empresa, e o conhecimento das estruturas de mercado, abordados nos cap. 2 a 4. A
análise das questões fundamentais que se colocam a nível macroeconómico justifica o estudo da medida da
atividade económica global, e das questões da inflação, do desemprego e dos ciclos económicos, abordados nos
cap. 5 e 6. Para finalizar, procurando lançar o debate sobre o enorme desafio que se coloca ao sector do turismo
enquanto impulsionador do desenvolvimento do país, torna-se necessário considerar o papel do turismo na
economia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to provide a general framework of the course and introduce the economic dimension in the analysis of
tourist phenomena, the first syllabus covers the basics of Economics.
Understanding the behavior of tourists and of main tourist enterprises and their interaction in tourism market
require the analysis of market through the mechanism of supply and demand, the study of the theory of consumer
behavior and theory of the firm, and knowledge of market structures, discussed in chapters 2-4 of the syllabus.
The analysis of the key issues that arise at the macroeconomic level justifies the study's measure of overall
economic activity, and the issues of inflation, unemployment and business cycles, which occupies the syllabus
covered in chapters 5 and 6.
Finally, considering the debate on the enormous challenge that tourism sector has to improve the development in
Portuguese regions, the last chapter considers the role of tourism in the economy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: sessões
expositivas; análise de textos em grupo; resolução de exercícios práticos; realização de mini-teste e teste de
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avaliação.
Os estudantes poderão optar por um de dois sistemas:
Avaliação Contínua e Periódica
Esta avaliação será efetuada com base na realização de um mini-teste escrito (30%) e de um teste escrito (70%). A
realização mini-teste e do teste está sujeita a inscrição obrigatória, junto da docente da unidade curricular. A nota
final para aprovação na unidade curricular é de 10 valores. Não haverá a realização de exame oral.
Exame Final
A não comparência ao teste/mini teste constitui opção pelo sistema de avaliação através de exame final, a realizar
na época normal, com peso de 100%, sendo a classificação mínima para aprovação de 10 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Under this uc we will use the following methods of teaching and learning: lectures, analysis of texts in groups,
discussion and solving exercises, written mini-test and test.
Students can choose between two evaluation systems:
Continuous and Periodic Evaluation
This evaluation system for the curricular unit is based on a written mini-test, with a weight of 30% and a written test,
with a weight of 70%. The performance of the test and mini-test is subject to mandatory registration, with the
teaching of the course.A minimum final classification of 10 out of 20 is required for approval in the curricular unit.
No oral exam is considered.
Final Written Exam
By not attending the test/mini-test the student will be automatically choosing the final written exam evaluation
system, with a weight of 100%, and a minimum grade of 10 in order to be approved.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em conta os objetivos descritos para esta UC, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas,
com a exposição teórica da matéria e realização de exercícios, bem como a discussão de artigos de jornais
relativos à realidade do sector do turismo a nível nacional e internacional, revela-se a mais adequada.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado. A discussão dos artigos da atualidade deve também ser incentivada pelo docente, colocando
questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de exercícios
práticos que permitam a consolidação de determinadas temáticas. É da responsabilidade do docente definir
previamente a calendarização das tarefas e controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas,
bem como alertar os alunos que estão a participar menos. Por fim, a realização do mini-teste e do teste de
avaliação permitirão a necessária reflexão e aferição da aprendizagem individual dos conteúdos lecionados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the objectives outlined for this course, the teaching methodology based on theoretical and
practical classes, with theoretical subjects, exercises and discussion of newspaper articles relating to the reality of
tourism sector at national and international level, appears more appropriate.
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available. The
discussion of the articles of the day should also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and
appealing to students' critical thinking. Teacher must promote the achievement of practical cases that allow the
consolidation of certain issues. It is teacher’s responsibility to define in advance the schedule of tasks and monitor
student participation in all scheduled activities and to alert students who are not participating. Finally, the mini-test
and test evaluations will allow the necessary individual reflection and assessment of what is taught.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, L. (2006), Economia e Política do Turismo, Verbo.
DWYER, L.; FORSYTH, P. (2006), International Handbook on the Economics of Tourism, Edward Elgar Publishing.
MATIAS, Á. (2007), Economia do Turismo, Instituto Piaget.
MOCHÓN, F. (2004), Economia Y Turismo, McGraw-Hill.
PARRA LÓPEZ, E. et al. (2005), Economía Y Turismo – Prácticas, McGraw-Hill.

Mapa IX - Introdução à Gestão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Gestão
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not apllicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem por objetivo colocar os alunos em contato com os principais conceitos de Gestão, proporcionando uma
visão integrada dos processos e das suas diferentes áreas. Pretende-se, assim, abordar o processo de gestão e a
gestão estratégica como área integradora, realçando a importância de alinhar mudança, estratégia e desempenho
através dos envolvimento e empowerment das pessoas.
Neste sentido, são definidos os seguintes objetivos de aprendizagem: Identificar as especificidades das
organizações e o papel da Gestão nas organizações; Conhecer os conceitos e teorias fundamentais do processo
da Gestão nas organizações; Identificar e interpretar as funções fundamentais da Gestão e a sua interdependência;
Desenvolver a capacidade de pensamento crítico relativamente às diferentes perspetivas e práticas da gestão das
organizações.
A unidade curricular terá um caráter teórico-prático, procurando aliar-se as bases teóricas à sua aplicação ao
estudo de casos e à realização de trabalhos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to put students in touch with key management concepts, providing an integrated view of
processes and their different fields. The aim is thus to approach the management process and strategic
management as an area integrator, highlighting the importance of aligning change, strategy and performance
through the involvement and empowerment of people.
In this sense, we define the following learning objectives: Identify the specific organizations and the role of
management in organizations; Know the concepts and fundamental theories of management process in
organizations; Identify and interpret the fundamental functions of management and their interdependence;
Developing the capacity for critical thinking on the various perspectives and practices of business management.
The curricular unit will combine theory and practical, seeking to ally the theoretical basis for its application to the
cases study and the work execution.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- A GESTÃO E O SEU CONTEXTO
1.1- Conceitos básicos
1.1.1-A Gestão e o papel do Gestor
1.1.2-A Evolução da Gestão
1.2- O contexto actual da Gestão
1.2.1- Globalização
1.2.2-Ética e Responsabilidade Social
2- O PROCESSO DE GESTÃO
2.1- Planeamento e estratégia
2.1.1- Gestão estratégica e competitividade
2.1.2- Análise do meio ambiente externo
2.1.3- Análise do meio ambiente interno
2.1.4- Desenvolvimento de estratégicas
2.2-Tomada de decisão
2.2.1- Modelos de tomada de decisão
2.2.2- Tomada de decisão em grupo
2.3- Organização
2.3.1- Complexidade, Formalização e Centralização
2.3.2- Estruturas organizacionais
2.4- Liderança
2.4-1- Motivação: Teorias e prática.
2.4.2- Liderança: Teorias e desafios.
2.5- Controlo
2.5.1-Perspectivas do controlo na Gestão
2.5.2- Controlo interno
2.5.3- Controlo de gestão: objectivos e instrumentos
3- GESTÃO PÚBLICA
3.1. A Gestão Pública e a Gestão Privada
3.2. Serviços Públicos e Interesse Público
3.3 Modelos de Gestão Pública
6.2.1.5. Syllabus:
1 - MANAGEMENT AND ITS CONTEXT
1.1-Basics
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1.1.1-The Management and the role of Manager
1.1.2-The Evolution of Management
1.2-The current context of management
1.2.1-Globalization
1.2.2-Ethics and Social Responsibility
2 - PROCESS MANAGEMENT
2.1 Planning and strategy
2.1.1-Strategic management and competitiveness
2.1.2 Analysis of the-external environment
2.1.3-Analysis of the internal environment
2.1.4-Development of strategic
2.2-Decision-making
2.2.1-models of decision making
2.2.2 Decision-Making Group
2.3-Organization
2.3.1 Complexity, Formalization and Centralization
2.3.2-Organizational Structures
2.4-Leadership
2.4-1-Motivation: Theories and practice.
2.4.2-Leadership: Theories and challenges.
2.5-Control
2.5.1-Perspectives in Management Control
2.5.2- Internal Control
2.5.3-Control management
3 - PUBLIC MANAGEMENT
3.1. The Public Management and Private Management
3.2. Public Service and Public Interest
3.3 Models of Public Management
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos inerentes a cada um dos diferentes pontos do programa da unidade curricular vão ao encontro dos
objetivos definidos, cuja concretização está alinhada com as metodologias de ensino-aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content inherent in each of the different points of the program of the course goes to meet the objectives, whose
implementation is aligned with the teaching-learning methodologies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias activas de ensino – aprendizagem:
•Exercícios Práticos: realizar-se-ão exercícios práticos, a desenvolver durante o período de aula, colocando a tónica
mais em “fazer” do que em “ver” e “ouvir”.
•Leituras complementares: serão sugeridas leituras complementares para quem estiver interessado em aprofundar
mais as temáticas abordadas.
•Material de Apoio: Serão colocado à disposição dos alunos documentos de apoio (“Material de Apoio”), que não
pretendem ser mais do que um elemento de sistematização das matérias leccionadas na disciplina. Assim, sempre
que se refira que o ponto a estudar se encontra explanado por determinado autor, deve o aluno munir-se do texto
indicado.
Avaliação: Nos termos do RIAPA em vigor, a avaliação estabelecida para esta unidade curricular será contínua. A
avaliação por exame final, em data a definir para a época normal de exames. A nota mínima de aprovação à unidade
curricular, independentemente do regime de avaliação, é de 10,0 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ACTIVE METHODOLOGIES OF TEACHING AND LEARNING
•Practice Exercise: It will be performed practical exercises to be developed during the class period, putting more
emphasis on "doing" than "see" and "listen".
•Additional readings: Additional readings will be suggested to those interested in going deeper on the issues
addressed.
•Handout: supporting documents will be made available to students ( "Material Support"), which are not intended to
be more than one element of systematization of the material taught in the discipline. Thus, whenever it refers to the
point to consider is explained by a particular author, the student must be in possession of the specified text.
Evaluation:
Considering the RIAPA´s document into force, the assessment provided for this unit will be by final examination at
a date set for the regular season. The minimum passing grade on the course is 10.0 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo, leituras complementares e fóruns de discussão.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, further
reading and discussion forums.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
•Carapeto, C. & Fonseca, F. (2005). Administração Pública: Modernização, Qualidade e Inovação. Lisboa: Edições
Sílabo
•Cunha, M., et al. (2003). Tempos Modernos: uma história das organizações. Lisboa: Editorial Sílabo
•Cunha, M., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2003). Manual de comportamento organizacional e gestão.
Lisboa: Editora RH
•Donnelly, Jr., Gibson, J.L. & Ivancevich, J.M. (2000). Administração: princípios de gestão empresarial.
Lisboa:McGraw-Hill
•Fonseca, F. & Carapeto, C. (2009). Governação, Inovação e Tecnologias: O Estado Rede e a Administração Pública
do Futuro. Lisboa: Editorial Sílabo
•Pinto, C. et al. (2009). Fundamentos de Gestão. Lisboa: Editorial Presença
•Pinto, F. (2007). Balanced Scorecard. Lisboa: Editorial Sílabo
•Robbins, S.P. & Coulter, M. (1999). Management. London:Prentice-Hall
•Teixeira, S. (2005). Gestão das organizações. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal
•Tripathi, P. C. & Reddy, P. N. (2008). Principles of Management. McGraw-Hill

Mapa IX - Noções Gerais de Direito
6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções Gerais de Direito
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos um agregado de noções básicas e conceitos fundamentais de Direito, atendendo à
utilidade da formação jurídica do licenciado em GAT. Servir, quando for o caso, à boa perceção das demais
disciplinas jurídicas da licenciatura, habilitando os estudantes ao relacionamento com as mesmas. Mas também se
tornará importante instruir os alunos no sentido de lhes facultar argumentos jurídicos em quaisquer outras
disciplinas cujo conteúdo pode suscitar questões do foro legal, de Direito e/ou de Justiça. Examinar os juízos
fundamentais que propiciem o conhecimento do Direito. Confrontar capacidades suficientes para a interpretação e
aplicação da lei e/ou do Direito e/ou da Justiça. Estudar o juízo e problemas capitais da lei e/ou do Direito e/ou da
Justiça, as fontes do Direito, a metodologia jurídica e a relação jurídica, com especial incidência sobre a relação
jurídica de natureza obrigacional e/ou de Direito constitucional e/ou de Direito penal, entre outros.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The UC aims to provide students with essential knowledge to enable them to develop skills and knowledge for the
good, diligent, and professional conduct of its work after the degree. Classify the legal standards; Identification,
understanding and application of the different branches of law; Identifying and applying the concept of fundamental
concepts of law, as the notion of law, rule of law, subjective rights and objective; Interpret and integrate legal texts;
Identification, understanding and application of legal methodology, interpretation of particular legal rules,
integration and law enforcement gaps in time and space; Know the nature and necessity of human law; Understand
the importance of law as a vital dimension of social life; Understand the main concepts of law and its terminology;
Understanding the rules of interpretation in law; Identification of legal relations; Identification, understanding and
application of the elements that makes up the legal relationship.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Capítulo I - CONCEITO E PROBLEMAS FUNDAMENTAIS DO DIREITO
Título I - A Ordem Social
Título II - Direito Objetivo e Direitos Subjetivos: Direito Objetivo; Ramos do Direito; Summa Divisio: Direito Público e
Privado; Direitos Subjetivos; Classificação; Os Direitos de Direção, Poderes-Deveres ou Poderes Funcionais;
Direitos Públicos; Figuras Afins
Título III - As normas jurídicas e as fontes do Direito: A norma jurídica; Características; Classificações; Sanção
Jurídica; A Tutela Pública e a Tutela Privada; Fontes do Direito; Normas Corporativas; Jurisprudência; Doutrina; O
Costume; Princípios Gerais do Direito; A Equidade; Fontes de Direito Internacionais; A Vigência das normas;
Hierarquia das Fontes e das normas
Título IV - Metodologia jurídica
Capítulo II - A RELAÇÃO JURÍDICA
Título I - A Relação Jurídica
Título II – Os elementos da Relação Jurídica em Particular
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I-PROBLEMS OF CONCEPT AND FUNDAMENTAL RIGHTS
Title I - The Social Order
Title II - Right Objective and Subjective Rights: Objective Law; Ramos Law; Summa Divisio: Public Law and Private
Law; Branches of Public Law; Branches of Private Law; Subjective Rights; Classification; Management Rights,
Powers, Duties and Powers Functional; Public rights; Related Figures
Title III - Legal provisions and the sources of law: The Legal Standard; Characteristics the Rule of Law; Ratings
Standards; Legal sanction; Public Guardianship and Trusteeship Private; Sources of Law; Corporate standards;
Jurisprudence; Doctrine; Costume; General Principles of Law; Equity; Sources of International Law; Effectiveness
of rules; Hierarchy of sources and norms
Title IV - Legal methodology
Chapter II - THE LEGAL RELATIONSHIP
Title I - The Legal Relationship
Title II - Elements of Private Law in Relation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta UC,
bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a coerência entre estes dois
parâmetros.
A título introdutório serão apresentados os problemas fundamentais do Direito para que os estudantes percebam a
importância do plano de estudos delineado.
Em seguida estudar-se-ão as fontes do Direito para que os estudantes compreendam e conheçam as diversas
origens do nosso ordenamento jurídico.
Depois de estudadas as fontes do direito, estudar-se-á a aplicação da lei no tempo e no espaço para que os
estudantes possuam determinar a lei que vigora num determinado tempo e lugar.
Estudados e compreendidos estes conteúdos programáticos, os alunos estarão preparados para o estudo dos
elementos da relação jurídica, designadamente os sujeitos, o objeto, o facto e a garantia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve for this UC, as well as skills to
be acquired by students. Exemplifies itself, then the consistency between these two parameters.
The way of introduction will be presented the problems of concepts and fundamental rights for the students
understand the importance of the study plan outlined.
After presenting the problems of concepts and fundamental rights, we will study the legal provisions and the
sources of the law for the students know and understand the many origins of our legal system.
After studied the sources of the Portuguese law, we will study the legal methodology, law enforcement in time and
law enforcement in space so that students have to determine the law in force at a particular time and place.
Finally studied and understood the course contents, the students will be prepared to study the elements of the
legal relationship, including subjects, purpose, legal fact and warrantly.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito desta UC serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
• Exposição teórica da matéria; Realização de trabalhos práticos previamente disponibilizados pela docente;
Estudos de casos com vista à aplicação dos conteúdos programáticos teóricos lecionados nas aulas;
Acompanhamento da realização dos trabalhos práticos a serem realizados por grupos. Nos termos do RIAPA, a
avaliação da unidade curricular seguirá a modalidade de avaliação contínua com a seguinte ponderação: sem
prejuízo da valorização extra pela participação enriquecedora do aluno nas aulas e/ou elaboração de trabalhos
escritos, como resumo das aulas para disponibilizar aos colegas, ou breve dissertação sobre matérias abordadas
nas aula, que poderá ser valorado até dois valores e que acrescerá à nota final para a avaliação periódica,
composta por dois mini-testes.
Os alunos deverão obter nota mínima de 8 valores arredondados no primeiro mini-teste.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Under this uc we will use the following methods of teaching and learning:
•Theoretical analysis of matter; Carrying out practical work previously provided by the teacher; Case studies for the
implementation of theoretical course contents; Monitoring the achievement of practical work to be performed per
group.
The methodology of the assessing discipline General Concepts of Law consists in performing two mini-tests and
two values for participation.
Classification of Course Unit will be given to balancing the two elements of evaluation, particularly the written quiz
and participation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino definidas para a lecionação da unidade curricular devem adequar-se ao tipo de unidade
bem como ao seu enquadramento.
Efetivamente sendo uma unidade curricular de Direito, ministrada num curso de natureza politécnica é fundamental
que a mesma tenha para além de uma vertente teórica, uma forte vertente prática. Só com esta conjugação da
vertente teórica e prática se conseguirão alcançar os objetivos definidos para a unidade curricular, nomeadamente
o conhecimento e domínio genérico das noções gerais de direito do ordenamento atualmente em vigor.
Nesse sentido, para além do enquadramento teórico subjacente à unidade serão apresentados ao longo do
semestre diversos casos práticos para resolução com vista à aplicação e explicitação dos conceitos transmitidos
em termos teóricos.
Será também definido a realização de um trabalho de grupo (a definir em conjunto com os estudantes e com base
na apresentação prévia dos temas). Com o trabalho de grupo pretende-se que os estudantes, para além de
aprofundaram as suas competências de trabalho em equipa desenvolvem as competências de investigação. O
trabalho a ser definido no início do semestre em conjunto com os estudantes tendo por base a listagem de temas a
serem disponibilizados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods defined for the course should suit the type of unit as well as its framework.
Actually being a Law study unit, taught a course in polytechnic is essential that it has in addition to a theoretical
model a strong practical component. Only with this combination of theoretical and practical aspects to be able to
achieve the goals set for the course, such as knowledge and mastery of general notions of law system currently in
place.
In this sense, beyond the theoretical framework underlying the unit will be presented throughout the semester to
solve many practical cases in order to implement and clarify the concepts transmitted in theoretical terms.
It will also set the achievement of a working group (to be defined together with the students and based on prior
presentation of the themes). With group work pertende.se students, in addition to deepening their skills in
teamwork develop research skills. The work to be defined at the beginning of the semester in conjunction with
students based on a list of topics to be available.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• FALCÃO, José; CASAL Fernando; OLIVEIRA, A. Sarmento, Noções Gerais de Direito, Porto, RésEditora
• JUSTO, A. Santos, Introdução ao Estudo do Direito, Coimbra, Coimbra Editora, 2ª edição, 2003
• HÖRSTER, Henrich, Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2000
• MACHADO, JOÃO Baptista, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador (várias edições),
Almedina, 2003 (ou reimpressão)
• PINTO, Carlos Alberto da Mota, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição por António Pinto Monteiro e Paulo Mota
Pinto, Coimbra, Coimbra Editora, 2005
• SILVA, Germano Marques da, Introdução ao Estudo do Direito, Universidade Católica, Editora:
Lisboa, 2ª edição, 2007
• SOUSA, Marcelo Rebelo de; GALVÃO, Sofia, Introdução ao Estudo do Direito, 5ª edição, Lisboa, Lex, 2000

Mapa IX - História Geral da Civilização
6.2.1.1. Unidade curricular:
História Geral da Civilização
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga - 60h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos Gerais:
- Dar a conhecer a diversidade e a dinâmica das civilizações sensibilizando os alunos para os seus problemas e
valores; Conhecer e contextualizar os movimentos civilizacionais, culturais e ideológicos contemporâneos mais
relevantes; Oferecer uma visão comparativa da História das Civilizações Ocidentais e Orientais; Realçar as
estruturas das civilizações que ainda hoje mantêm a sua eficácia no quotidiano das populações; Contrariar uma
visão eurocêntrica do mundo e da História.
Objetivos Específicos:
- Entender as grandes realizações do Ocidente; Distinguir civilização de cultura primitiva; Compreender as
consequências para o mundo da expansão europeia; Caracterizar o legado cultural e social da civilização chinesa e
árabe e compreender os constrangimentos estruturais do continente africano; Esclarecer, sob o ponto de vista
histórico, a questão da existência de uma identidade europeia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives:
- To Acknowledge the diversity and dynamics of civilizations sensitizing students to their problems and values;
Recognize and contextualize the most relevant contemporary civilizational, cultural and ideological movements; To
offer a comparative view of the History of Eastern an Western Civilizations; Highlight the structures of the
civilizations that still maintain their effectiveness in everyday life; To counter an Eurocentric view of the world and
history.
Specific Objectives:
- Understand the major achievements of the West; Distinguish civilization of primitive culture; Understand the
consequences for the world of European expansion; To characterize the cultural and social legacy of Chinese and
Arabic civilization and understand the structural constraints of the African continent; Clarify, under the historical
point of view, the question of the existence of a European identity.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História e cultura; civilização e civilizações; a dinâmica das civilizações.
2. A civilização ocidental e oriental: da construção do ocidente e do oriente.
3. A Europa. História de uma civilização: das origens greco-romanas ao surgimento e criação da União Europeia.
4. A África Negra: características e perspetivas.
5. O mundo islâmico: seu apogeu e decadência. A reemergência política do Islão na atualidade.
6. O mundo chinês – uma História milenar.
6.2.1.5. Syllabus:
1. History and Culture; civilization/civilizations and its dynamics.
2. Western and Eastern civilization: the creation of Occident and Orient.
3. Europe: the history of a civilization: from Greek and Roman origins to the European Union.
4. Black Africa: definitions and perspectives.
5. The Islamic world: its rise and fall. The political re-emergence of Islam in present times.
6. The Chinese world – an ancient History.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro ponto permitirá aos discentes distinguir as características do conceito civilização. Procurar-se-á
contrariar a ideia eurocêntrica de que a Europa foi sempre hegemónica no que diz respeito à economia e à
tecnologia. Para atingir este objetivo, compararemos diacronicamente os progressos técnicos das civilizações
ocidentais e orientais. Por outro lado, tentaremos explicar aos alunos a evolução da ideia de Europa desde a
Antiguidade Clássica até à Época Contemporânea. O conceito de Civilização Ocidental também será explicado. Os
constrangimentos ao desenvolvimento do Continente Negro serão escalpelizados. A célere expansão da civilização
árabe também será mencionada. O esplendor árabe e o declínio da mesma civilização a partir do século XI serão
evidenciados. A história chinesa será estudada destacando as estruturas políticas, culturais e religiosas que
marcam ainda a vida do gigante asiático. Por outro lado, o mundo globalizado contemporâneo também será
problematizado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first section will allow students to distinguish the concept of civilization. In the next module will seek to counter
the Eurocentric idea that Europe has always been hegemonic in relation to the economy and technology. To
achieve this goal, we will diachronically compare the technical progress of the Western and Eastern civilizations. In
addition, students will be explained the evolution of the idea of Europe since Classical Antiquity to the Modern Era.
The concept of Western Civilization will also be explained. Then the constraints to the development of the Black
Continent will be analysed. The rapid expansion of Arab civilization will also be listed. The splendor and decline of
the same Arab civilization from the eleventh century are highlighted. Chinese history is studied emphasizing the
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political, cultural and religious structures that still today are perceived in the Asian giant. The contemporary
globalized world will also be questioned.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da presente Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
através da projeção de diapositivos procurar-se-á explicar os acontecimentos estruturantes da história global. A
exposição será privilegiada para a ministração de conhecimentos teóricos. Por outro lado, formulando perguntas
pretender-se-á aumentar a interação com os alunos testando os seus conhecimentos de história europeia e
extraeuropeia, incrementando a sua capacidade de reflexão e criando um clima favorável à aprendizagem. Os
alunos serão também incentivados a fazer trabalhos metodologicamente sólidos, e deverão apresentá-los em aulas
destinadas exclusivamente para este efeito. A sua apresentação será avaliada pelo docente, pela audiência dos
alunos e pelos próprios autores. Serão ainda analisadas fontes primárias e secundárias nas aulas que servirão
como introdução para o módulo a ser lecionado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As part of this Course the following methods of teaching and learning will be used: by projecting slides we will
seek to explain the structural events of global history. The exhibition will be privileged to in the ministry of
theoretical knowledge. On the other hand, questions will be asked by the teacher in order to increase interaction
with students testing their knowledge of European history and World history, increasing their capacity for reflection
and creating a climate for learning. Students are also encouraged to prepare a project which is methodologically
sound, and they will present them in classes designed exclusively for this purpose. Their presentation will be
evaluated by the teacher, students at the audience and by the authors themselves. The students will also analyze
primary and secondary sources in the classroom that will serve as an introduction to the module to be taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo acima referido será o escolhido para ministrar os conhecimentos genéricos relativos aos
principais períodos culturais. O suporte visual permitirá ao docente caraterizar os movimentos civilizacionais mais
relevantes. As apresentações dos alunos de artigos de revistas especializadas em ciências sociais - em que são
abordados vários tópicos de História Global - também se farão através deste meio. A interpelação será o meio
utilizado para aferir os conhecimentos prévios dos alunos em História Europeia e Extraeuropeia e, igualmente, para
cimentar esses mesmos conhecimentos. As fontes primárias e secundárias facultadas – e objeto de debate na aula
- situarão o aluno(a) no contexto social, económico e político do período histórico versado e clarificarão conceitos
básicos da disciplina. O trabalho de grupo permitirá aos alunos aprofundarem temas que fogem à habitual visão
eurocêntrica da história.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture method outlined above will be chosen to administer the generic knowledge related to the main cultural
periods. The visual support will allow the teacher to characterize the movements of civilization more relevant.
Student presentations of journal articles in social sciences - in which various topics related with Global History are
addressed - will also be done through this medium. The notice will be the means used to assess the prior
knowledge of students in European History and World History and also to cement these same skills. The primary
and secondary sources provided - and the subject of debate in the classroom - will locate students in the social,
economic and political context of the historical period considered and will clarify basic concepts of the discipline.
Group work will allow students to deepen themes that go beyond the usual Eurocentric view of history.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Braudel, Fernand (1989). Gramática das Civilizações. Lisboa: Editorial Teorema.
Nemo, Philippe (2005). O que é o Ocidente? Lisboa, Edições 70.
Best, Antony et al. (2008 [2004]). International history of the twentieth century and beyond.
New York: Routledge.
Padgen, Anthony (ed.) (2002). The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union.
Cambridge: CPU.
Goldman, Merle; Gordon, Andrew (eds.) (2000). Historical perspectives on contemporary east Asia. Cambridge.
Harvard University Press.
Goody, Jack (2000). O Oriente no Ocidente. Lisboa, Difel.
Carpentier, Jean e Lebrun, François (dir.) (2002). História da Europa, Lisboa, Editorial Estampa.
Eisenstadt, S. N. (1991). A Dinâmica das Civilizações. Tradição e Modernidade, Lisboa, Edição Cosmos.
Elias, Norbert (1989). O Processo Civilizacional, Lisboa, Publicações D. Quixote.
Gernet, Jacques (1975). O mundo chinês: uma civilização e uma história, Lisboa, Edições Cosmos

Mapa IX - Fundamentos do Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Fundamentos do Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Barbosa de Sousa - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que o aluno alcance no final do semestre os seguintes resultados de aprendizagem:
• Adquira uma visão atualizada e um elevado domínio dos conceitos de turismo bem como dos seus principais
fundamentos;
• Compreenda, de forma clara, as várias classificações do turismo e os tipos de turismo;
• Conheça, de modo rigoroso, os elementos da avaliação do turismo, bem como a necessidade de tal avaliação;
• Possua competências básicas para distinguir e analisar a procura e a oferta turística, bem como as suas
características fundamentais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected that students reach the end of the semester the following learning outcomes:
• Get an update and a thorough grasp of the concepts of tourism and of its main foundations;
• Understand clearly, the various classifications of tourism and the types of tourism;
• Know, carefully, the elements of the evaluation of tourism and the need for such evaluation;
• Possess basic skills to identify and analyze the demand and tourism, as well as its fundamental characteristics
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Conceitos, Classificações e Tipos de Turismo
1. Conceitos Introdutórios
2. Classificações do Turismo
3. Tipos de Turismo
Capítulo II – Elementos da Avaliação do Turismo
4. Necessidade de Avaliação, Métodos e Fontes Estatísticas
5. Indicadores da Procura e da Oferta
6. Medidas de Avaliação
Capítulo III – Sistema das Relações do Turismo
7. O Sistema do Turismo
8. As Inter-Relações do Turismo
Capítulo IV – A Procura Turística
9. Noção e Características da Procura Turística
10. Determinantes Fundamentais da Procura Turística
Capítulo V – A Oferta Turística
11. Noção e Características da Oferta Turística
12. Componentes da Oferta Turística
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I - Concepts, Classifications and Types of Tourism
1. Introductory Concepts
2. Classifications in Tourism
3. Types of Tourism
Chapter II - Elements of the Evaluation of Tourism
4. Need Assessment, Methods and Data Sources
5. Indicators of demand and supply
6. Assessment Measures
Chapter III - System of Foreign Tourism
7. Tourism System
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8. The Inter-Relationship of Tourism
Chapter IV - The Tourism Demand
9. Concept and Characteristics of tourism demand
10. Fundamental determinants of tourist demand
Chapter V - The Tourist Offer
11. Concept and Characteristics of Tourist Offer
12. Components of Tourist Offer
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina de Fundamentos do Turismo, lecionada aos alunos do 1º ano da Licenciatura de Gestão de Atividades
Turísticas, tem por objetivo dotá-los de alguma sensibilidade para a compreensão do fenómeno do turismo, na
atualidade. Nesta unidade, são abordados vários conceitos de natureza introdutória, como base para o
conhecimento que será apreendido nas restantes disciplinas do curso. O estudante terá a capacidade de distinguir
conceitos como turismo, turista, excursionista, visitante e viajante. São também abordadas as classificações e os
tipos de turismo existentes. Por outro lado, o turismo não é um fenómeno isolado e, desse modo, interage com
outros sistemas de natureza macro (político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, sanitário, científico),
além da sua componente de medição estatística. São, também, distinguidos os conceitos e determinantes da
procura e da oferta em turismo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The discipline Fundamentals of Tourism, taught students the 1st year of Bachelor of Tourism Activities
Management, aims to provide them with some sensitivity to understand the phenomenon of tourism at present. In
this unit, are discussed various concepts of introductory nature, as a basis for knowledge to be learned in other
course disciplines. Ability to define the terms tourism, excursionist, visitor, foreign visitor and travel. On the other
hand, tourism is not an isolated phenomenon and thus interacts with other systems both macro (political,
economic, social, technological, environmental, legal, medical, scientific), as well as its component of statistical
measurement. They are also distinguished the concepts and determinants of supply and demand in tourism.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação dos alunos deverá ser contínua e operacionalizada da seguinte forma:
- Avaliação baseada em teste final com um peso de 70% da nota final;
- 30% - Elaboração de um trabalho (em grupos de 3 a 4 elementos), participação em aula, discussão de casos
práticos. A avaliação da participação envolve a observação de atitudes e comportamentos, e a forma como o aluno
intervém ativamente no decorrer da aula. A presença dos alunos nas aulas é fortemente recomendada.
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores na componente teste de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Evaluation based on final examination with a weight of 70%;
- 30% - Class participation, discussion of case studies and preparation of a work (groups: 3 or 4 elements). The
evaluation of participation involves the observation of attitudes and behaviors, and how the student is actively
involved in the lesson. Student attendance in class is strongly recommended.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo) bem
como a necessária reflexão individual dos conteúdos lecionados (teste individual), promovendo uma maior
aprendizagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will create momentum in the collective participation of students (group work) and the
necessary individual reflection of what is taught (individual test), promoting further learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ANDRADE, José (2001), Turismo: Fundamentos e Dimensões, 8.ª ed., ATICA, São Paulo.
COOPER, C.; FLETCHER, J.; FYALL, A.; GILBERT, D. & WANHILL, S. (2008). Tourism – Principles e Practice, 4th
edition, Financial Times-Prentice Hall, Harlow: Essex.
CUNHA, Licínio (2007), Introdução ao Turismo, 3.ª ed., Editorial Verbo, Lisboa.
FRANKLIN, Adrian (2003), Tourism: an Introduction, SAGE Publications, London.
IGNARRA, Luiz (2003), Fundamentos do Turismo, 2.ª ed., Thomson, São Paulo.
WOODSIDE, Arch & MARTIN, Drew (2007), Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy, CABI
Publishing, Oxon.
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Mapa IX - Inglês I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Inglês I visa fundamentalmente o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na
língua inglesa, particularmente no que concerne temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em
que se insere a disciplina. Assim, procura-se essencialmente desenvolver a capacidade comunicativa dos alunos
nas quatro competências fundamentais (listening, speaking, reading e writing), particularmente essenciais num
curso da área do Turismo.
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de interpretar e produzir diferentes tipos de
comunicações (escritas e orais), adaptados aos objectivos do curso, demonstrando crescente autonomia no uso
das competências linguística, discursiva e estratégica (Inglês padrão e técnico).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of English I is to develop the communicative skills of students in the English language, particularly
regarding issues related to the professional reality of the course (Tourism Management). Thus, the aim is to
develop the communication skills of students in the four basic skills: listening, speaking, reading and writing.
At the end of the curricular unit, students should be able to interpret and produce different types of
communications (both written and oral), adapted to the course objectives, demonstrating an increasing autonomy
in the use of the English language in tourism contexts.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temas:
I. Careers in Tourism: Working in travel and tourism; Being friendly and helpful; Dealing with enquiries
II. Tourist Information: To and from the airport; Local knowledge; Offering and requesting; Car rental; Giving
directions
III. Tour Operators and Travel Agencies: Tour Operators; Travel agencies; Taking/confirming a booking; Asking
questions; Organising a trip
IV. Accommodation: Hotel facilities; Reservations; Checking in; Giving information
V. Restaurants and their Services: Food and drink; Ways of cooking; Explaining dishes; Eating habits; Serving
guests/taking orders
VI. Tour Itineraries: Destinations; Seeing the sights; Getting around
Tópicos gramaticais: Verb tenses (revision of form and use)
6.2.1.5. Syllabus:
Themes:
I. Careers in Tourism: Working in travel and tourism; Being friendly and helpful; Dealing with enquiries
II. Tourist Information: To and from the airport; Local knowledge; Offering and requesting; Car rental; Giving
directions
III. Tour Operators and Travel Agencies: Tour Operators; Travel agencies; Taking/confirming a booking; Asking
questions; Organising a trip
IV. Accommodation: Hotel facilities; Reservations; Checking in; Giving information
V. Restaurants and their Services: Food and drink; Ways of cooking; Explaining dishes; Eating habits; Serving
guests/taking orders
VI. Tour Itineraries: Destinations; Seeing the sights; Getting around
Grammar topics : Verb tenses (revision of form and use)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa foi criado de forma a corresponder às necessidades dos alunos que pretendem iniciar uma carreira na
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área do turismo, pelo que toda a gramática, vocabulário e competências desenvolvidas estão completamente
contextualizadas em situações reais de trabalho.
Todos os conteúdos abarcam um conjunto variado de temas que procuram desenvolver vocabulário essencial
nesta área.
Ao longo do programa são desenvolvidos seis temas, através dos quais os alunos poderão explorar situações
comuns num contexto profissional, dando particular ênfase a: carreiras no turismo, informação turística,
operadores turísticos e agências de viagens, alojamento, restaurantes e os seus serviços e itinerários turísticos.
Os conteúdos programáticos preparam os alunos para lidarem com diversas situações com as quais se podem
deparar no seu contexto profissional. Para se tornarem falantes eficazes da Língua Inglesa, os alunos devem ser
capazes de lidar com todo o tipo de situações, mesmo as imprevisíveis.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The English I contents are designed to help students prepare to use English in their day-to-day work in the travel
and tourism industries. The syllabus is created according to the needs of the students to start their career in the
tourism industry, so that grammar, vocabulary, and skills practice are fully contextualized in real work situations.
Contents cover a wide range of themes that develop a broad tourism-related vocabulary. The contents are divided
into six themes, covering situations students might find themselves in during their work, focusing in particular on:
careers in tourism, tourist information, tour operators and travel agencies, accommodation, restaurants and their
services, and tour itineraries. English I contents prepare students to deal with many different situations in which
they may find themselves in their work, not just the most predictable ones. To be effective English speakers,
students have to be able to cope with unexpected occurrences.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Todas as atividades são planeadas de forma a que os alunos desenvolvam a sua competência comunicativa através
de estratégias de comunicação em contextos profissionais tais como fornecer dar conselhos/informações, fazer
reservas e lidar com reclamações.
As aulas de Inglês I focam-se particularmente em exercícios de oralidade e audição já que estas são consideradas
as competências mais importantes para lidar com os clientes. Os discentes têm também a oportunidade de
melhorar as suas competências de leitura e escrita através de inúmeras atividades como a interpretação de textos e
exercícios de revisão gramatical.
Ao longo da unidade curricular é utilizada uma abordagem comunicativa que privilegia o processo comunicativo e
não a análise mecânica de estruturas gramaticais. Deste modo, são dadas aos discentes o maior número possível
de oportunidades para a sua expressão.
Todas as aulas incluem práticas de comunicação abertas nas quais os alunos são encorajados a expressar as suas
próprias ideias e opiniões, a partilhar e analisar informação, a lidar com problemas e a executar tarefas em Inglês.
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
Os discentes são continuamente encorajados a serem responsáveis pela sua própria aprendizagem de forma a que
obtenham o nível desejado.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work.
Particular emphasis is placed on realistic and integrated communication tasks which give students the opportunity
to build confidence and improve fluency.
All activities are designed so that students can build confidence in working in English with effective communication
strategies for workplace situations as giving advice, taking bookings and dealing with complaints.
English I lessons focus strongly on speaking and listening, because these are the skills that are most important
when dealing with clients. Students have also a chance to improve their reading and writing skills through several
activities, such as reading comprehension and grammar review exercises.
A communicative approach will be used in which the focus of language practice is on the process communication
rather than on the mechanical analysis of grammar structures.
Students will be given the widest possible opportunities to use English for self-expression. They will learn it by
using it as well as analyzing it.
Every lesson will include open-ended communication practices in which students are encouraged to express their
own ideas and opinions, share and analyse information, solve problems and complete tasks in English.
Emphasis is placed on class work and active participation. Activities are learner-centered so students can develop
competencies through group work and individual work.
Students are continuously encouraged to be responsible for their own learning so that they obtain the desired level.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Welcome Student's book : English for the Travel and Tourism Industry by Leo Jones, Paperback: Cambridge
University Press; (March 28, 1998)
- English for International Tourism: Intermediate Workbook by Peter Strutt: Longman.
- Oxford English For Careers: Tourism 2: Student's Book

Mapa IX - Contabilidade Geral I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Geral I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Teixeira Pereira - 45h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Susana Catarino Rua - 45h
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Susana Catarino Rua - 45h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta unidade curricular obter os seguintes conhecimentos/competências:
- Compreensão de alguns conceitos gerais/designações contabilísticas;
- Interpretação e aplicação prática do novo Sistema de Normalização Contabilística Nacional, e do normativo
contabilístico internacional;
- Conhecer as obrigações correntes em matéria de Contabilidade;
- Estudo de questões nucleares em Contabilidade Financeira, nomeadamente aspetos que se prendem com os
meios financeiros líquidos, inventários, compras e vendas/prestações de serviços, bem como questões
contabilísticas inerentes ao IVA e à elaboração das demonstrações financeiras.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should to acquire, understand and apply some concepts and fundaments of Financial Accounting
framework, especially concerned to assets/ liabilities and expenses/incomes.
They should be able to develop a critical reflection concerning on the recognition and measurement related with
inventories and revenues.
They also should be able to understand and apply Value Added Tax legislation to accounting issues like purchases
and sales/rendering of services.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
2.Normalização e Harmonização Contabilística
3.Conceitos Fundamentais
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4.Contabilização das Operações
4.1.Caixa e Depósitos à Ordem
4.2.Compras e outras operações com fornecedores
4.3.Vendas e outras operações com clientes
4.4.Inventários
4.5.Implicações do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na contabilização das operações
6.2.1.5. Syllabus:
1.Introduction
2.Accounting harmonization
3.Fundamental concepts
4.Record of specific operations
4.1.Cash and current accounts
4.2.Purchases and other operations with suppliers
4.3.Sales and other operations with customers
4.4.Inventories
4.5.Implications of the Value Added Tax (VAT) in the record of operations
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para a compreensão de alguns conceitos gerais, essenciais ao entendimento da contabilidade financeira, serão
estudados, nos capítulos 1 e 3, alguns princípios e conceitos básicos.
Atendendo aos atuais desenvolvimentos em termos de harmonização e normalização contabilística, e para uma
melhor interpretação e compreensão dos atuais normativos nacionais e internacionais, no capítulo 2, estudam-se
os mais recentes desenvolvimentos em termos de normalização e harmonização contabilística.
Com o objetivo de fornecer algumas habilidades contabilísticas aos estudantes no capítulo 4 estudam-se algumas
das questões nucleares da contabilidade, fornecendo também informações acerca das principais obrigações
contabilísticas. Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias ao
registo das principais operações contabilísticas efetuadas por uma empresa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To understand some general concepts that are essential to the understanding of general accounting, will be
studied, in Chapters 1 and 3, some basic concepts and principles.
Given the current developments in terms of accounting harmonization and normalization, and for better
interpretation and understanding of current national and international standards, in Chapter 2, we study the latest
developments in normalization and harmonization of accounts.
In order to provide some accounting skills to students, in Chapter 4 we study some of the core issues of
accounting, also providing information about major accounting obligations.
It is intended, at the end of chapters provide students with the skills needed to record the main operations carried
out by an accounting firm.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas, nas quais serão expostas as diferentes matérias seguidas
de exercícios práticos.
O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto por dois testes a realizar
durante o semestre:
• 1º Teste, com uma ponderação de 40% para a nota final
• 2º Teste, com uma ponderação de 60% para a nota final.
Para a aprovação à unidade curricular é condição que, em cada um dos testes, o estudante obtenha uma nota
mínima de 8 valores (numa escala de 0 a 20 valores) e que a média final dos dois testes seja superior ou igual a 9,5
valores (numa escala de 0 a 20 valores).
Os estudantes que não obtenham aprovação através da avaliação contínua terão de se submeter a exame final na
época de recurso.
Na época de recurso e na época especial de avaliação, a classificação final resultará, exclusivamente, de um exame
final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The subjects will be taught in practical classes, exposing different subjects followed by practical exercises.
Students will be submitted to a continuous evaluation. The final classification will be the result of the following
components:
- 1º written comprehensive examination, with a weight of 40% of the final classification;
- 2º written comprehensive examination, with a weight of 60% of the final classification.
For to have approval in this curricular unit, students should have, in each one of the written examination, a
minimum classification of 8 points (in a scale ranging from 0 to 20), and, the average classification of the two
written examinations should be greater than 9,5 points (in a scale ranging from 0 to 20).
When students have not approval in the continuous evaluation, they will have to do a written examination in the
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appeal season.
In the appeal and other special evaluation seasons, the final classification will be the global result of the written
examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizada, no início do semestre, a ficha da unidade curricular para apresentação da mesma, resumindo
os conteúdos programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar, sendo,
posteriormente, dada oportunidade aos alunos para o esclarecimento de qualquer dúvida relacionada.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do
programa, nomeadamente através da apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos
programáticos.
Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais
profundo das matérias lecionadas, e aplicação prática das mesmas.
Para o efeito são fornecidas aos alunos sebentas teóricas e práticas que os mesmos deverão fazer-se acompanhar
na assistência às aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Will be available at the beginning of the semester, the plan of the curricular unit for their presentation: the program
content; the methodology to adopt; and, subsequently given the opportunity to students to clarify any question.
The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the
program, including the presentation of slides and examples of practical application of the program contents.
In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the
subjects taught, and practical application of them.
For this purpose students is provided theoretical and practical texts that they must be accompanied in attendance
in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Nabais, C.; Nabais, F. (2011), Prática Contabilística de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística,
Editora Lidel
- Borges, A. et al. (2010), SNC – Casos práticos, Áreas Editora
- Gomes, João; Pires, Jorge (2010), SNC - Teoria e Prática, Vida Económica
- Grenha et al. (2009), Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística, OTOC
- Neves, A., et al. (2009), Manual do Sistema de Normalização Contabilística – abordagem geral e aplicação prática,
Verlag Dashofer
- Pereira, G. (2010), SNC - Sistema de Normalização Contabilística, Guia de Casos Práticos de Contabilidade e
Fiscalidade, Ed. do Autor, Coimbra
- Rodrigues, A. et al., SNC - Contabilidade Financeira: Sua aplicação (2010), Editora Almedina
- Rodrigues, J. (2009), Sistema de Normalização Contabilística Explicado, Porto Editora
- Silva, E.; Jesus, T.; Silva, A. (2010), Contabilidade Financeira: SNC – Casos Práticos, Rei dos Livros
- Sistema de Normalização Contabilística, Setembro de 2009, Porto Editora

Mapa IX - Direito do Turismo e do Consumo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Turismo e do Consumo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Ferreira Duarte - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Pretende-se que os alunos conheçam, de modo sistematizado, o quadro jurídico das relações jurídicas
de prestação de serviços turísticos ao consumidor.
Competências: Identificar e compreender os conceitos e princípios fundamentais do direito do turismo; Identificar
e compreender os fundamentos, a história, os princípios e as fontes do direito do consumidor; Conhecer os
principais sujeitos prestadores de serviços turísticos e os traços essenciais do regime do acesso à actividade e do
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seu funcionamento; Conhecer os aspectos essenciais dos regimes especiais dos contratos de consumo e dos
contratos geradores de relações jurídicas que têm por objecto a prestação de serviços turísticos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: At the end of the curricular unit the students must be able to know the entire legal framework aplicable
to juridical relationships concerning touristic services
Skills: The students should improve their professional skills, aimed at the optimal fulfillment of their functions, by
applying the information obtained during the curricular unit; The student are also expected to develop personal and
social skills, particularly in what concerns social responsibility and respect to the consumer´s rights; The student
that are already involved in the working market are expected to apply the information obtained in the management
of their own careers
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução
II. Os sujeitos da relação jurídica de prestação de serviços turísticos
III. Relações jurídicas de prestação de serviços turísticos em especial
IV. Relações jurídicas conexas à prestação de serviços turísticos
V. Meios de resolução de conflitos
6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction
II. The parties of the juridical relationship concerning touristic services
III. Special types of juridical relationships concerning touristic services
IV. Juridical relationships connected to touristic services providing
V. Dispute resolutions procedures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da uc são definidos para garantir que os alunos, no final da uc, cumpram os
objectivos propostos. Os conteúdos programáticos consistem, precisamente, na análise do quadro jurídico das
relações jurídicas de prestação de serviços turísticos ao consumidor
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is organised in a way that enables the students to fulfil the objectives. In fact, the the table of contents
encompasses the analysis of the entire legal framework aplicable to juridical relationships concerning touristic
services.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito desta uc serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: aulas, em regime
presencial, segundo o método de seminário, pelo qual o docente apresenta os conteúdos programáticos; bem
como de trabalhos práticos para aplicação prática dos conhecimentos apresentados e análise de estudos de casos
previamente disponibilizados pelo docente;
A avaliação da disciplina seguirá a metodologia de Avaliação por exame final. O aproveitamento exige a obtenção
de classificação mínima de 10 valores no exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within this course the following methods of teaching and learning will be used: classes for the teacher to introduce
the contents, exercises for the students to practice the contentes taught and analysis of case studies previously
given by the teacher.
The evaluation shall follow the RIAPA. It consists in a final exam, which takes place in the end of the semester
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A realização das aulas, em regime presencial, permitirá expor os conteúdos programáticos que integram os
objectivos propostos, que, pelos exercícios práticos, procurarão aplicar na dimensão prática que o ciclo de
estudos pretende. A análise de situações reais, em especial, já resolvidas pela jurisprudência, permite aprofundar
este objectivo, da mesma forma que permite aos alunos melhorem a capacidade técnica dirigida a uma óptima
prestação laboral, pela aplicação da informação recolhida e desenvolver competências inter-pessoais e sociais de
cidadania.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes will allow the exposition of the proposed contents that the practical exercises shall apply to the
practical reality aimed by the course. The analysis of real-life situations, mostly those already object of judicial
decisions, shall contribute to these objectives as well as to the strengthening f the competences of the students.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, Carlos Ferreira, Direito do Consumo, Almedina Coimbra, 2005
Duarte, Paulo, O conceito de consumidor, segundo o art. 2.º da Lei de Defesa do Consumidor, 1999, Separata do
BFDUC
Ferreira, Luís Jorge do Nascimento, Colectânea de legislação em matéria de turismo, Quid Juris, 2009
Monteiro, Joana Pinto, Regime dos Empreendimentos Turísticos, Anotado, Coimbra Editora, 2011
Vários autores, Liber Amicorum Mário Frota, A causa dos consumidores, Almedina, 20111

Mapa IX - História da Arte
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga - 60h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos Gerais:
- Oferecer uma visão global e abrangente da História da Arte europeia, dos seus principais movimentos e correntes
artísticas, desde a pré-história até à época contemporânea;
- Empregar os métodos básicos de pesquisa em ciências sociais, aplicando-os ao conhecimento da arte
portuguesa;
- Relacionar a evolução dos fatos artísticos com as mutações culturais e sociais europeias ao longo dos tempos;
- Reconhecer as obras artísticas de algumas das mais importantes figuras da arte Ocidental;
Objetivos Específicos:
- Compreender conceitos básicos de História da Arte;
- Considerar os objetos artísticos no contexto global da cultura visual;
- Identificar as obras de referência dos diferentes períodos artísticos;
- Apreender o significado da terminologia essencial relativa à arte e à história da arte;
- Identificar os principais movimentos artísticos na diacronia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives:
- Providing a comprehensive overview of European art history, its main artistic currents and movements, from
prehistory to the contemporary era;
- Employing the basic methods of social science research and apply them to the knowledge of Portuguese art;
- Relate the artistic evolution of the facts with the European social and cultural changes over time;
- Recognize the artistic works of some of the most important figures in Western art;
Specific Objectives:
- Understand the basic concepts of art history;
- Consider the art objects in the global context of visual culture;
- Identify the reference works of different artistic periods;
- To grasp the essential meaning of the terminology relating to art and art history;
- Identify the major artistic movements in diachrony.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A História da Arte: objeto, temas, delimitação do seu domínio, relações com as outras Ciências da Arte e do
Património.
2.As origens: a arte na pré-histórica.
3.A Arte e a arquitetura na Antiguidade clássica: arte grega e helenística; a arte romana.
4.A Arte e a arquitetura na Idade Média: a arte românica, a arte gótica.
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5.A Arte e arquitetura na Idade Moderna: Renascimento e Maneirismo; do Barroco ao Rococó.
6.A Arte e a arquitetura na Época contemporânea: rumos e linhas de reflexão.
7.História da Arte portuguesa: os diferentes movimentos e conjunturas artísticas.
6.2.1.5. Syllabus:
1.The History of Art: object, themes, range boundaries, connection with other Sciences of Art and Heritage.
2.The origins: Pre-Historic Art.
3.Art and architecture in Classical Antiquity: Greek and Hellenic Art; Roman Art.
4.Art and architecture in the Middle Ages: Roman and Gothic Art.
5.Art and architecture in the Renaissance and Mannerism; from Baroque to Rococo.
6.Art of the modern age: pathways and reflections.
7.The History of Portuguese Art: its movements and artistic cycles.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Através do estudo do desenvolvimento da arte na duração histórica procurar-se-á dotar o aluno de conhecimentos
genéricos relativamente à mutação das formas artísticas desde que o homem concebeu as primeiras obras
artísticas até à era contemporânea. Aos alunos será exigida a realização de um trabalho de grupo sobre uma obra
de arte portuguesa. Em todos os módulos do conteúdo programático a obra de arte será inserida no contexto
amplo da história social, cultural e política do tempo em que foi concebida. A biografia dos maiores criadores
também será abordada como mais um elemento que concorre para a explicação dos percursos artísticos por eles
trilhados. Em cada tópico serão analisadas obras de arte representativas do período artístico em evidência. Será
explicitada a terminologia inerente aos vários elementos arquitetónicos, escultóricos e pictóricos característicos
dos vários estilos artísticos mencionados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
By studying the development of art historical search for the term will provide the student a degree of knowledge
regarding the changing of the generic forms of art since man conceived the first artistic works to the contemporary
era. Students will be required to pay up a working group - which must conform to strict methodological
assumptions - about a work of art in Portugal. In all modules of the curriculum, the work of art will be inserted in the
broad context of social history, culture and politics of the time she was conceived. The biography of the greatest
creators will also be addressed as another element that contributes to the explanation of the artistic paths they
trod. At each topic will be considered works of art representing the artistic period in evidence. The terminology
inherent to the various architectural elements, sculptural and pictorial characteristics of various artistic styles
mentioned will be stressed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: através da
projeção de diapositivos e da análise de imagens de obras de arte procurar-se-á explicar os movimentos artísticos
e analisar as obras de arte propostas. A exposição será privilegiada para a ministração de conhecimentos teóricos.
Por outro lado, formulando perguntas pretender-se-á aumentar a interação com os alunos testando os seus
conhecimentos de história da arte, incrementando a sua capacidade de reflexão e criando um clima favorável à
aprendizagem. Os alunos serão também incentivados a fazer trabalhos metodologicamente sólidos, e deverão
apresentá-los em aulas destinadas exclusivamente para este efeito. A sua apresentação será avaliada pelo docente,
pela audiência dos alunos e pelos próprios autores. Serão ainda analisados textos nas aulas que servirão como
introdução para o módulo a ser lecionado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As part of the course we will use the following methods of teaching and learning: by projecting slides and
analysing pictures of works of art we will seek to explain the artistic movements and analyze works of art. The
exhibition will be privileged to minister theoretical knowledge. On the other hand, by asking questions we will try to
increase interaction with students testing their knowledge of art history, increasing their capacity for reflection and
creating a climate for learning. Students are also encouraged to write a project that is methodologically sound, and
they will be asked to present it in those classes that are exclusively destined for that purpose. The presentation of
the students will be evaluated by the teacher, students in the audience and by the authors themselves. Texts will
also be analyzed in class that will serve as an introduction to the module to be taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo acima referido será o escolhido para ministrar os conhecimentos genéricos relativos aos
principais movimentos artísticos. O suporte visual permitirá ao docente caraterizar as obras em foco. O contexto
social e cultural em que surge a obra artística também será evidenciado recorrendo à exposição teórica. A
interpelação será utilizada para aferir os conhecimentos prévios dos alunos em História da Cultura e da Arte e
servirá, igualmente, para cimentar esses mesmos conhecimentos. Os textos facultados – e objeto de debate na
aula - situarão o aluno(a) no contexto cultural do movimento artístico e clarificarão conceitos básicos da disciplina.
O trabalho de grupo permitirá aos alunos aprofundarem o estudo de obras singulares da arte portuguesa e
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conhecer o percurso de artistas cuja obra avulta no âmbito panorama artístico português.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture method outlined above will be chosen to administer the generic knowledge related to the main artistic
movements. The visual support will allow the teacher to characterize the works in focus. The social and cultural
context in which the artwork appears will also be shown using the theoretical exposition. The notice will be used to
assess students' prior knowledge in the History of Culture and Art and will serve also to cement these same skills.
The texts provided - and subject to debate in the classroom – to the student will locate the cultural context of the
artistic movement and clarify basic concepts of the discipline. Group work will allow students to deepen the study
of singular works of Portuguese art and acknowledge the route of artists whose work looms large in the
Portuguese art scene.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Argani, G. C.; Fagiolo, M. (1994). Guia de História da Arte, Lisboa: Editorial Estampa.
Janson, H. W. (1998). História da Arte, 6ª edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.
Honour, Hugh; FLEMING, John (2002). A World History of Art, 6th edition, London, Laurence King Publishing.
Zerner, Henri (1981). “A arte” in Fazer História, Lisboa: Bertrand, 1981, vol. II, pp. 211- 233.
Fernie, Eric (selecção e comentários) (1995). Art history and its methods: a critical anthology, London, Phaidon.
Pereira, P. (Dir.) (1995). História da Arte Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores, 3 Vols..
Preziosi, Donald (ed.) (1998). The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford, Oxford University Press.
AA.VV. (1986). História da Arte em Portugal. Lisboa, Publicações Alfa.
Pinto, Ana Lídia; Meireles, Fernando e Cambotas Manuela (2001). História da Arte Ocidental e Portuguesa das
origens ao final do século XX. Porto. Porto Editora.

Mapa IX - Análise de Mercados Turísticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Mercados Turísticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Silva Martins - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na uc serão apresentados os conceitos relacionados com o mercado e as principais tendências de evolução dos
mercados turísticos. Será igualmente abordada a importância e a necessidade de analisar a informação relativa aos
mercados turísticos e serão enquadrados e descritos os estudos de mercado.
Esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, não apenas no
plano académico, mas também ao nível profissional e pessoal. Concretamente: aquisição de conhecimentos gerais
e específicos acerca da evolução atual e futura do turismo nacional e internacional; utilização de instrumentos de
análise de mercado na sua atividade profissional ligada ao sector do Turismo; análise, pensamento crítico e
síntese, tendo em vista o processo racional de tomada de decisões; comunicação; autonomia de aprendizagem
que permita a obtenção e desenvolvimento de competências ao longo da vida; integração e trabalho em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit we will present the concepts related to the market and will discuss the main evolution trends
on touristic markets. It will also address the importance and necessity of analyzing the information on touristic
markets and will be framed and described the market studies.
This curricular unit aims to contribute to the development of skills of the students, not only in the academic but
also in professional and personal level. Specifically: Acquisition of general and specific knowledge about the
evolution of current and future national and international tourism; Using market analysis tools in their work related
to tourism; Analysis, critical thinking and synthesis, allowing troubleshoot and analyze complex situations;
Communication; Autonomy of learning that allows the development of skills throughout life; Integration and
teamwork, emphasizing a sense of responsibility, initiative and tolerance; Acting in accordance with ethical
principles.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Módulo I - Fundamentos conceptuais de análise e pesquisa de mercados turísticos
1.Análise e pesquisa de mercados turísticos
Conceitos básicos
Pesquisa de mercado e suas aplicações
Questões prévias ao processo de pesquisa do mercado turístico
Definição dos grupos de interesse e das variáveis turísticas a pesquisar
Variáveis turísticas e tipos de informação a pesquisar
Fontes estatísticas para o turismo
A importância da análise de mercado
Módulo II - MÉTODOS DE PESQUISA EM TURISMO
2. Ponto de partida
Planos de pesquisa e propostas de pesquisa
3. Planeamento da pesquisa
Tipos de métodos de pesquisa
Revisão da literatura
Dados secundários: fontes e análise
Observação
Métodos qualitativos
Inquéritos por questionário
Amostragem
4. Recolha, preparação e análise de dados
Trabalho de campo
Preparação dos dados
Instrumentos de análise de inquéritos
Análise estatística
Preparação do relatório de pesquisa
5. Comunicação
Apresentação do relatório de pesquisa
6.2.1.5. Syllabus:
Module I - Conceptual foundations of analysis and touristic market research
1- Analysis and Touristic Market Research
Fundamentals
Market Research and its Applications
Preliminary issues to the research process of the tourism market
Definition of stakeholders and the variables in tourism research
Tourist variables and types of information to search
Statistical sources for tourism
Market research versus market analysis and search
The relevance of market analysis
Module II - Research Methods in Tourism
2 – Starting Point
Research plans and research proposals
3 – Planning Search
Kinds and research methods
Literature review
Secondary data: sources and analysis
Observation
Qualitative methods
Inquired through questionnaires
Sampling
4 – Collect, preparation and data analysis
Fieldwork
Data preparation
Survey analysis tools
Statistical analysis
Survey report preparation
5 – Communication
Submission of the research report
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos e competências relacionados com a
análise dos mercados turísticos. A dimensão, dinâmica e complexidade dos mercados exigem respostas cada vez
mais rápidas e acertadas, por parte das organizações como um todo e, em particular, por parte dos gestores. As
decisões fundamentadas apenas na imaginação ou no bom senso têm pouco espaço na atualidade. Para atenuar a
probabilidade de se tomarem decisões erradas, e, caso seja necessário, para as corrigir rapidamente, os gestores
precisam cada vez mais de informação fidedigna e atempada sobre o macro e o micro ambientes do negócio, a
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qual é obtida por meio de sistemas de informação.
A coerência entre os objectivos e os conteúdos programáticos decorre do facto do desenvolvimento dos capítulos
do programa se articularem na lógica de uma abordagem construtivista, assente em análise, pensamento crítico e
síntese, tendo em vista o processo racional de tomada de decisões.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit Analysis aims to equip students with knowledge and skills related to the analysis of tourism markets. The
dynamics and complexity of the markets increasingly demanding answers fast and accurate, by organizations as a
whole and, in particular, for managers. Reasoned decisions only in the imagination or common sense have little
space today. To lessen the probability of taking wrong decisions, and, if necessary, to correct them quickly,
managers increasingly need reliable and timely information about the macro and micro business environments,
which is obtained by means of systems information.
The coherence between the objectives and program content due to the fact the development of the various chapters
articulate the logic of a constructivist approach, based on analysis, critical thinking and synthesis, in view of the
rational process of decision making.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular assume-se o compromisso de implementação do paradigma de ensino/aprendizagem,
centrado no desenvolvimento de competências, em contraposição ao tradicional sistema de ensino, baseado na
transmissão de conhecimentos por parte do docente e de aprendizagem passiva por parte dos estudantes.
Privilegiam-se as metodologias de aprendizagem ativa, em que se pretende que os estudantes se empenhem não
só no ouvir, mas também em ler, escrever e discutir os temas propostos.
A avaliação é feita tendo em conta os seguintes componentes: Realização de um teste escrito, com a ponderação
de 50% da nota final; no caso dos estudantes que solicitem dispensa de avaliação contínua, esta componente tem
uma ponderação de 100%. Os estudantes terão que ter a nota mínima de 8.0 valores. [A]; Realização de um
trabalho escrito, em grupo, com a ponderação de 40% da nota final. [B];Participação na análise e discussão de
casos e/ou exercícios em aula, com a ponderação de 10%. [C]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit takes on the commitment to implement the paradigm of teaching and learning, focusing on
skills development as opposed to the traditional education system, based on transmission of knowledge by the
teacher and passive learning by students.
Preference is given to the methodologies of active learning, which aims to engage students not only listen but also
to read, write and discuss the proposed themes.
The assessment is based in the follow elements: Realization of a written test, with a weighting of 50% of the final
grade; for students applying for exemption from continuous assessment, this component has a weight of 100%.
Students will have a minimum grade of 8.0 values. (A); Realization of a written work, in group, with a weighting of
40% of final grade. (B); Participation in the analysis and discussion of cases and/or in-class exercises, with
weightings of 10%. (C)
FACA = 0.50 A + O.40 B + 0.10 C
FAE = A
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Análise de Mercados Turísticos tem uma natureza de projeto, de cariz
prático, adotando-se o modelo de ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências. Nas aulas
serão utilizadas múltiplas estratégias e métodos que favorecem a participação ativa dos estudantes no processo de
aquisição dos conhecimentos e competências. O docente assumirá o papel de orientação/facilitação da
aprendizagem e de aferição da aquisição de competências. Os períodos expositivos serão tão breves quanto
possível, para apresentação dos conteúdos teóricos mais relevantes, sendo acompanhados por diversas atividades
de compreensão, consolidação e aplicação de conhecimentos.
Da parte do estudante, este modelo implica a existência de uma grande responsabilidade e autonomia na
construção do seu processo de aprendizagem, através da leitura prévia e cuidada dos materiais pedagógicos, da
realização das atividades e da partilha e discussão dos resultados obtidos. Neste processo, os estudantes
aprendem individualmente e em cooperação com os outros, desenvolvendo igualmente capacidades de iniciativa,
trabalho em equipa e gestão do tempo. A curiosidade, criatividade e empenho determinarão o nível dos resultados
finais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course Analysis of Touristic Markets has a nature of design, practical school, adopting the
model of teaching / learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and methods that
promote active participation of students in the process of acquiring knowledge and skills. The teacher assumes the
role of guidance / facilitation of learning and the acquisition of measurement competêcias. The exhibition period
will be as brief as possible, to present the most relevant theoretical concepts, being followed by various activities of
comprehension, consolidation and application of knowledge.
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From the student, this model implies the existence of a great responsibility and autonomy in shaping their own
learning process by reading carefully the prior instructional materials, conducting activities and the sharing and
discussion of the results. In this process, students learn individually and in cooperation with others, also
developing capacity for initiative, teamwork and time management. Curiosity, creativity and commitment will
determine the level of the final results.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- BUHALIS, D. e C. COSTA (Ed.) (2006). “Tourism Business Frontiers – Consumers, products and industry”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, Oxford.
- FIRMINO, M. (2007). “Turismo – Organização e Gestão”, Escolar Editora, Lisboa.
- HAGUE, P., J. PETER (1990). “Pesquisa de Mercado”, Editoral Presença, Lisboa.
- Kotler, P. (2000). “Administração de Marketing - A edição do novo milénio”, Prentice-Hall, São Paulo.
- LOPES, H., Coord. (2010). “A Constelação do Turismo na Economia Portuguesa”, Ed. O Sol é Essencial, SA,
Lisboa.
- LÓPEZ, E. e F. GARCÌA, Coord. (2007). “Estadística para Turismo”, McGraw-Hill, Madrid.
- MALHOTRA, N. (1999). “Pesquisa de Marketing – Uma Orientação Aplicada”, Artmed Editora, Porto Alegre.
- VANHOVE, N. (2005). “The Economics of tourism destinations”, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
- VEAL, A.J. (2006). “Research Methods for Leisure and Tourism – A Practical Guide”, Pearson Education, Essex.

Mapa IX - Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nina Maria Frederico Cardona - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos, lecionada aos alunos do 1º ano da
Licenciatura de Gestão de Actividades Turísticas, tem por objetivo dotá-los de conhecimentos para a compreensão
do processo de gestão de alojamentos e empreendimentos turísticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of Management and Tourist Accommodation, taught students the 1st year of Bachelor of Tourism
Activities Management, aims to provide them with knowledge to understand the management process of
accommodation and tourist developments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Classificação, Evolução e Tipos de Alojamentos Turísticos
A tipologia de alojamento turístico, estabelecimentos de alojamento coletivo e alojamento turístico privado;
evolução e tendências do alojamento turístico; as novas leis do alojamento turístico em Portugal.
Módulo 2 – Formas de Exploração do Alojamento
Gestão Independente, Multipropriedade, Cadeias Hoteleiras, Franquia e casos concretos de formas de exploração
do alojamento.
Módulo 3 – Gestão Estratégia e Instrumentos ao Nível Empresarial
Pensamentos Estratégico e Estratégia no domínio do alojamento turístico; Modelo de Gestão Estratégica e
conceitos introdutórios; Análise Ambiental e Instrumentos de Gestão.
Módulo 4 – Operacionalização e Outras Componentes da Gestão de Alojamentos
Casos concretos de sucesso em Portugal, Atividades e Serviços Relacionados com a Gestão de Alojamentos; a
Gestão de Qualidade.
6.2.1.5. Syllabus:
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Module 1 - Classification, Evolution, and Types of Tourist Accommodation
A typology of tourist accommodation, collective accommodation establishments and private tourist
accommodation, developments and trends in the tourist accommodation, the new laws of tourist accommodation in
Portugal.
Module 2 - Forms of Exploitation of Accommodation
Independent Management, Multiproperty, Hotel Chains, Franchise and specific cases of forms of exploitation of the
accomodation.
Module 3 - Management Strategy and Business Tools
Strategic thinking and strategy in the field of tourist accommodation; Strategic Management Model and
introductory concepts, Environmental Analysis and Management Tools.
Module 4 - Accommodation Management: Operational tools and Other Components
Specific cases of success in Portugal, Activities and Services Related to Accommodation Management; Quality
Management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina de Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos, lecionada aos alunos do 1º ano da
Licenciatura de Gestão de Atividades Turísticas, tem por objetivo dotá-los de conhecimentos sobre os conceitos e
a gestão operacional de alojamentos e de empreendimentos turísticos. Para obter este resultado, serão abordados
conceitos, classificações e tipos de empreendimentos turísticos. O estudante terá a capacidade de distinguir
diferentes tipos de estabelecimentos turísticos, além de conhecer a atualidade dos empreendimentos turísticos em
Portugal. Serão abordados também às diferentes formas de exploração hoteleira, de forma que, ao final do
semestre o aluno esteja capacitado para analisar casos reais de gestão hoteleira, bem como possua competências
básicas para reconhecer alguns dos instrumentos da gestão operacional e estratégicos aplicados ao turismo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The discipline of Management and Tourist Accommodation, taught students of 1st year Bachelor of Management of
Tourist Activities, aims to provide them with knowledge about the concepts and operational management of
accommodation and tourist developments. To obtain this result, concepts, classifications and types of tourism
enterprises will be discussed. The student will have the ability to distinguish different types of tourist facilities and
learn about the current state of tourism enterprises in Portugal. Different forms of hotel operations will be
approached, so that by the end of the semester the student is able to analyze real cases of hotel management, as
well as to have basic skills to recognize some of the operational management and strategic tools applied to
tourism.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
► Avaliação contínua, que compreende o desenvolvimento de actividades ao longo do semestre, bem como
participação, comportamento e atitudes na sala de aula e nas visitas de estudo;
► Elaboração de um trabalho, de cunho prático, com ponderação de 50%, que consiste numa análise de um caso
concreto ao nível da gestão de alojamentos em Portugal, com posterior apresentação aos colegas;
► Avaliação baseada em um teste de avaliação.
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores na componente teste de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
► Continuous assessment, which includes the development of activities throughout the semester as well as
participation, behavior and attitudes in the classroom and on field trips;
► Developing a practical work, with 50% weighting, which is an analysis of a case in the management of
accommodation in Portugal, with subsequent presentation to colleagues;
► Evaluation based on an assessment test.
Note: Students must obtain a minimum of 8 points in the evaluation test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo) bem
como a necessária reflexão individual dos conteúdos lecionados (teste individual), promovendo uma maior
aprendizagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will create momentum in the collective participation of students (group work) and the
necessary individual reflection of what is taught (individual test), promoting further learning.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
- BAPTISTA, Mário (2003), Turismo – Gestão Estratégica, Editora Verbo, Lisboa.
- CUNHA, Licínio (2007), Introdução ao Turismo, 3ª ed., Editora Verbo, Lisboa.
- FERREIRA, L. J.N (2009). Leis do Turismo – Novos Diplomas Comentados e Anotados, 4ª ed, Lisboa.

Mapa IX - Fundamentos de Finanças Empresariais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Finanças Empresariais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Rodrigues - 45h (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Vânia Costa - 45h (D)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Vânia Costa - 45h (D)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta Unidade Curricular serão abordados os conceitos fundamentais das Finanças Empresariais, nomeadamente:
conceitos relacionados com as decisões de investimento; avaliação de projetos; seleção das fontes de
financiamento e estrutura de capital; política de dividendos e gestão do risco da empresa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Course will consider the fundamental concepts of Mathematical Finance, including: concepts related to the
process of investment decision;project valuation; selection of sources of funding; Capital structure; Dividends and
Managing the Firm's Risks.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I-A natureza e objetivos das Finanças Empresariais:
Introdução;
A empresa e sua envolvente;
Âmbito e objetivos;
Problemas de agência e o controlo da organização.
II- Valor Atual e Decisão de Investimento:
Valor atual e a atualização; Valor futuro e a capitalização;
Equivalências de taxas e períodos de capitalização;
Múltiplos cash-flows e casos particulares (rendas e perpetuidades);
Modalidades de amortizações de empréstimos.
III- Avaliação e Decisões de investimento:
Métodos de avaliação correntes, em contexto de certeza (VAL, TIR, Payback; Índice de Rendibilidade do Projeto; o
modelo do VAL ajustado)
Métodos de avaliação em contexto de incerteza
IV- Gestão e Estrutura do capital:
Seleção das fontes de financiamento;
A configuração da fonte de financiamento (curto versus médio e longo prazo; capital próprio versus capital alheio);
Estrutura de capital;
Estimação do Custo de Capital – CAPM
Determinação do custo da fonte de financiamento
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I - The Nature and Objectives of the Corporate Finance:
Introduction;
The company and its environment;
Scope and Objectives of the Corporate Finance;
Agency and Control Problems.
Chapter II - Present Value and Investment Decision:
Present Value and Future Value;
Proportional and equivalent interest rates;
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Multiple cash flows and special cases (annuities and perpetuities);
Amortization of debt systems
Chapter III- Project Valuation and Investment Decisions:
Evaluation and selection of projects;
Project Valuation: Static analysis in a context of certainty and uncertainty of risk
Chapter IV- Capital Management:
Selection of sources of funding;
The configuration of the source of funding (short versus medium and long-term equity versus debt capital);
Capital structure;
Estimating the Cost of Capital – CAPM
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a
coerência entre estes parâmetros.
Para a compreensão de alguns conceitos gerais, essenciais ao entendimento das finanças empresariais, serão
estudados, nos capítulos 1 e 2, alguns princípios e conceitos básicos.
Com o objetivo de fornecer algumas capacidades de análise de projetos aos estudantes, no capítulo 4 estudam-se
alguns métodos de avaliação de investimentos. Serão analisados métodos de avaliação em contexto de certeza e
métodos em contexto de incerteza. Finalmente, no capítulo 5 pretende-se que os estudantes analisem a
importância da estrutura dos financiamentos no âmbito do investimento.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias para a análise e
avaliação de uma decisão no âmbito de um investimento empresarial.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve in this course, as well as skills
to be acquired by students. Is exemplified below the consistency of these. To understand some general concepts
that are essential to the understanding of business finance, will be studied in chapter 1 and 2, some basic concepts
and principal: In order to provide analysis capabilities projects in chapter 4 we study some methods of investment
appraisal. Specifically evaluation methods will analyzed in context of certain and methods under of the structure of
financing for investment. It is intended at the end of chapters provide students with the skills needed for the
analysis and evaluation of a decision in a business investment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas, nas quais serão expostas as diferentes matérias seguidas
de exercícios práticos.
O sistema de avaliação da unidade curricular de Fundamentos de Finanças Empresariais será o seguinte:
i) A avaliação contínua será efetuada com base na realização de dois testes escritos parciais a realizar ao longo do
Semestre. A nota mínima exigida para cada teste é de 8 valores (não arredondados). A nota final da unidade
curricular de Fundamentos de Finanças Empresariais corresponderá à média ponderada dos dois testes, com a
ponderação de 50% cada teste parcial, sendo a nota final mínima para aprovação 10 valores.
ii) A não comparência ao 1.º teste parcial constitui opção pelo sistema de avaliação através de exame final com
peso de 100%, sendo a classificação mínima para aprovação de 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The subjects will be taught in practical classes, exposing different subjects followed by practical exercises.
As part of the course will be used the following methods of evaluation:
i) Two partial tests - A minimum score required for each test is 8 values (not rounded). The final rating will
correspond to the average of the two tests, 50% each test, and the final approval for minimum 10 points;
ii) Final test - The approval of discipline is achieved with a minimum of 10 points in the final examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do
programa, nomeadamente através da apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos
programáticos.
Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais
profundo das matérias lecionadas, e aplicação prática das mesmas. Para o efeito são fornecidas aos alunos
sebentas teóricas e práticas que os mesmos deverão fazer-se acompanhar na assistência às aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the
program, including the presentation of slides and examples of practical application of the program contents.
In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the
subjects taught, and practical application of them.
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For this purpose students is provided theoretical and practical texts that they must be accompanied in attendance
in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barros, Carlos (2007). “Avaliação Financeira de Projectos de Investimento”, Escolar Editora.
Brandão, E. (2002), Finanças, Elísio Brandão, 2ª Edição.
Brealey, Richard; Myers, Stewart; ALLEN, Franklin (2007), “Princípios de Finanças Empresariais”, 8.ª Edição,
McGraw-Hill.
Quelhas, Ana Paula e Correia, Fernando (2004), “Manual de Matemática Financeira”. Almedina
Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jaffe, J. (2006), Fundamentals of Corporate Finance, 6.th edition, McGraw-Hill
International Editions.

Mapa IX - Alemão I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Alemão I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel da Silva Botelho 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Alemão I é um curso de Alemão geral com o intuito de comunicar em Alemão de uma
maneira rápida e eficiente. É baseada numa abordagem comunicativa utilizando uma metodologia eficiente e muito
prática dando importância à gramática e ao vocabulário de igual maneira, mantendo o enfoque à parte áudio e à
parte oral em situações sociais.
Os objetivos orientam-se pelo nível A1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. De acordo com
os objetivos da disciplina adquirindo as seguintes competências linguísticas: “Conseguirá compreender e usar
expressões conhecidas do dia-a-dia e frases básicas dirigidas para a satisfação concreta de uma necessidade.
Conseguirá apresentar-se e responder a perguntas. Conseguirá interagir de forma simples.”
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of German I is a practical course, with the goal of communicating in German in a quick and
efficient way. The course is based on a communicative approach using an efficient and very practical methodology
focusing on grammar and vocabulary, as well as on listening and spoken situations in social situations.
The goals are according to the level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages.
Acquiring the following language skills: "Being able to understand and use familiar expressions of the day to day
and very basic sentences aimed for the satisfaction of a specific need. Being able to introduce to others and
answer questions. Being able to interact in a simple way."
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Primeiros contactos – Perguntar por dados pessoais
2. Nas férias – Profissão Turista
3. Viajar – Comer e beber
Oralidade: - Cumprimentar e despedir-se;
- Perguntar e dar dados pessoais;
- Pedir e fornecer informações e opiniões: cores, horário, horas, dias da semana;
- Descrever hábitos alimentares;
- Oferecer/aceitar/recusar;
- Encomendar e pagar no restaurante;
Gramática: - Pronomes Pessoais (Nominativo);
- Presente Indicativo dos verbos regulares e irregulares;
- Pronomes Interrogativos;
- Respostas com ja (sim), nein (não), doch (mas sim);
- Conjunções coordenativas;
- Artigos Definidos e Indefinidos (Nominativo e Acusativo);
- Formas negativas: kein (nenhum), keine (nenhuma) (Nominativo e Acusativo);
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- Géneros e formas do Plural de substantivos;
- Adverbios temporais e Interrogativos;
- Verbo modais;
- Forma imperativa.
6.2.1.5. Syllabus:
1. First contacts – Asking for personal data
2. On holidays – Job Tourist
3. Travelling – Eating and drinking
Spoken: - Greeting and saying goodbye;
- Asking and giving personal data;
- Describing objects;
- Asking for and giving information and opinions: colours, schedule, time, days of the week;
- Describe eating habbits;
- Offering/accepting/refusing;
- Ordering and paying in restaurants;
Grammar: - Personal Pronouns (Nominativ);
- Present Simple of regular and irregular verbs;
- Interrogative Pronouns;
- Answering with ja (yes), nein (no), doch (but yes);
- Koordinating Linking words;
- Definite and Indefinite Articles (Nominativ and Acusativ);
- Negative forms: kein, keine (no, none, any) (Nominativ and Acusativ);
- Gender and Plural forms of nouns;
- Time and Interrogative Adverbs;
- Modalverbs;
- Imperative-form.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objetivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma integrada a língua alemã de forma a comunicar eficazmente na sua
vertente básica, começando com os conceitos básicos de qualquer língua como a fonética e a sua estrutura,
passando pelo vocabulário e gramática basilar e terminando na análise da unidade curricular como um todo,
nomeadamente as componentes essenciais do áudio, da leitura, compreensão escrita e oral. No que respeita ao
segundo objetivo, os temas e casos foram seleccionados para mostrar a diversidade de temáticas que se podem
abordar na aprendizagem de uma língua. Em relação ao terceiro objetivo, ao longo da exposição dos conteúdos
serão feitas alusões às principais questões e desafios que ocupam a atenção dos formandos na área da gestão das
atividades turísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the first objective of the curricular unit since the syllabus was designed to address
in an integrated way the use of the German language in order to efficiently communicate in its basic way, starting
with the basic concepts of any language like phonetics and its structure, through the essential vocabulary and
grammar and finishing off with the analysis of the curricular unit as a whole, namely the essential listening and
spoken components. Regarding the second objective, the topics and cases were chosen to show the diversity of
topics, which can be approached when learning a language. In relation to the third objective, throughout the
presentation of the contents, there´ll be references to the main issues and challenges that occupy the students´
attention in the area of management of tourism activities.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, sendo utilizada uma metodologia expositiva para a apresentação da matéria, apoiada
depois numa metodologia de trabalho pelo aluno na aplicação a casos práticos distribuídos com o objetivo de
consolidação dos conhecimentos. Além disso, serão distribuídas pequenas tarefas para os estudantes
desenvolverem fora das horas de contacto.
São disponibilizados um conjunto de textos de apoio ilustrando pontos específicos do programa e sebenta de
exercícios.
A avaliação da UC de Alemão I consiste em dois testes escritos de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical, and an expository methodology is used for the presentation of the teaching
material, supported on a student work methodology by performing practical cases in order to consolidate
knowledge. There will also be handed out small tasks for students to perform outside the contact hours.
A set of handouts is made available illustrating specific points of the program and workbooks.
The evaluation of the Curricular Unit German I consists of two written evaluation tests.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia
expositiva possibilita atingir especificamente todos os objetivos.
A metodologia de trabalho pelo estudante na resolução de exercícios e de casos práticos, com o objetivo de
consolidação dos conhecimentos e pequenas tarefas para os estudantes desenvolverem fora das horas de
contacto possibilita atingir o objetivo proposto.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit as the expositive methodology
allows to specifically target all the objectives.
The working methodology by the student in solving exercises and practical cases aiming to consolidate the
knowledge and small tasks for the students to perform outside the hours of contact makes it possible to achieve
the proposed objective.
The evaluation methods allow reaching all the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Themen Neu I (1993), Deutsch als Fremdsprache, Lehr- und Kursbuch Hueber.
Optimal A1 (2005), Deutsch als Fremdsprache,Lehr- und Arbeitsbuch Langenscheidt.
Langenscheidts Taschenwörterbuch, Portugiesisch-Deutsch / Deutsch-Portugiesisch.

Mapa IX - Espanhol I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Espanhol I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mary Bell da Silva Sánchez - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Capacitar o aluno para expressar-se e compreender, na língua meta, em nível básico, oralmente e por escrito em
registo formal e informal.
Reconhecer palavras e expressões básicas que se utilizem habitualmente, relativas ao próprio, à família e no seu
dia a dia.
Compreender palavras e nomes conhecidos e frases muito simples.
Participar numa conversa de forma simples e sempre que o seu interlocutor esteja disposto a repetir o que disse
ou a dizê-lo por meio de outras palavras e a uma velocidade mais pausada de forma a conseguir reformular o que
tentou dizer. Colocar e responder a perguntas simples sobre temas ou assuntos do quotidiano.
Utilizar expressões e frases simples para descrever o lugar onde vive e as pessoas que conhece.
Ser capaz de redigir postais, mails, cartas curtas e simples. Saber preencher formulários com dados pessoais, por
exemplo, para o registo de um hotel.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Empower students to express themselves and understand the target language at a basic level, both orally and in
writing in formal and informal register.
Recognize basic words and expressions that are used usually, for the own family and in their day to day
Understand words and names known and very simple sentences.
Participate in a conversation easily and where the caller is willing to repeat what I said or say it through other words
and paused a slower speed in order to achieve the redesign he tried to say. Ask and answer simple questions about
issues or matters of everyday life.
Use simple phrases and sentences to describe where you live and the people you know.
Being able to write postcards, emails, letters short and simple. Know fill out forms with personal data, for example,
for the registration of a hotel.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Conteúdos Comunicativos: cumprimentar e despedir-se; apresentar-se e apresentar a outra pessoa; dar e pedir
informações pessoais; exprimir gostos pessoais e preferências; falar sobre actividades profissionais e de estudo;
fazer descrições físicas e psicológicas; estabelecer comparações entre distâncias, quantidade e qualidade;
estabelecer comparações entre relações de tempo (passado e presente).
Conteúdos Linguísticos: pronomes pessoais; verbos no presente do indicativo, regulares (ser, estar, estudiar,
llamarse, hablar, aprender, vivir...); verbos: haber, seguir, ir+a+infinitivo. Contracciones (al/del); artigos
determinados e indeterminados. Género e número de substantivos e adjetivos; Pronomes interrogativos (cómo,
qué, dónde, cuál...); comparativos (tan.... como, más/menos... que, el/la más + adjetivo); verbos no presente do
indicativo, reflexivos e irregulares (poder, querer, volver, soler); pronomes reflexivos; uso de artigos com horas e
dias da semana.
6.2.1.5. Syllabus:
Communicative Contents: greet and say goodbye, introduce yourself and make the other person giving and asking
for personal information, to express personal tastes and preferences; talk about professional activities and study,
do psychological and physical descriptions, comparisons between distances, number and quality; comparisons
between time relationships (past and present).
Content Language: personal pronouns, verbs in present tense, regular. Contractions; Articles determined and
undetermined. Gender and number of nouns and adjectives, interrogative pronouns, comparative, verbs present
tense, reflexive and irregular, reflexive pronouns, use of articles with hours and days of the week.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos estabelecidos para esta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos,
nomeadamente na identificação e compreensão das várias temáticas a abordar na disciplina. Existe uma
interligação entre aquilo que é apresentado em termos dos conteúdos programáticos, os objetivos definidos e a
bibliografia de base considerada para a unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The targets for this course are consistent with its contents, including the identification and understanding of issues
to be addressed in the discipline. Is there a connection between what was presented in terms of the syllabus, the
objectives and the literature base considered for the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão essencialmente centradas no trabalho dos alunos. Estes serão incentivados a expressar-se em
espanhol, a partir de textos, imagens, material áudio e, mesmo, de vivências pessoais. Realizar-se-ão, ainda, tarefas
escritas que contribuirão para a consolidação das aprendizagens das estruturas gramaticais.
Aulas teóricas; aulas práticas; sessões tutoriais. A avaliação da Unidade Curricular Espanhol I far-se-á através da
avaliação contínua, ou seja, através da realização de dois testes de avaliação, contando cada um deles 50% para a
ponderação da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes held, will be primarily focused on the student´s work. They will be encouraged to express themselves in
Spanish, from texts, images, audio material and even of personal experiences. They will also have written tasks that
contribute to the consolidation of learning of grammatical structures. Evaluation Spanish Course II will be done by
an ongoing evaluation, that being, by performing two tests, each counting for 50% weighting of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia
expositiva possibilita atingi-los todos. A metodologia de trabalho do estudante na resolução de exercícios e com o
objetivo de consolidação dos conhecimentos também possibilita a sua concretização.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is consistent with the objectives of the course as the expository method allows to reach
them all. The methodology of student work on problem solving and for the purpose of consolidation of knowledge
also enables its realization.
The evaluation methods possible to achieve all objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Equipo Prisma; Prisma: progresa. Nivel 1, Edinumen, 2006.

Mapa IX - Inglês II
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da unidade curricular Inglês II é fornecer aos discentes de GAT as competências comunicativas
necessárias para uma carreira na área do turismo. Assim, os objetivos gerais são a consolidação das
aprendizagens desenvolvidas em Inglês I, o desenvolvimento da capacidade comunicativa em Inglês nas quatro
competências consideradas fundamentais (listening, writing, reading and speaking) e o desenvolvimento da
confiança e fluência comunicativas. Em Inglês II pretende-se que o seu nível de conhecimento e utilização da
Língua Inglesa evolua, bem como a sua fluência e precisão.
No final, os alunos deverão demonstrar uma evolução nas quatro competências fundamentais, desenvolvendo a
sua capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de comunicações (escritas e orais), adaptados aos
objetivos do curso, e demonstrando crescente autonomia no uso das competências linguística, discursiva e
estratégica (Inglês padrão e técnico).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the curricular unit English II is to provide the students with the language skills that are necessary
for their future careers in this economic sector. This curricular unit goals are: to consolidate the knowledge
acquired in English I, to develop the students’ ability to communicate in English using the four main skills
(listening, writing, speaking and reading), and to develop the students’ confidence and accuracy when using the
English language. In English I students had already developed their capacity to ask and answer questions as well
as respond and understand discourse in different contexts. In English II their knowledge of the language improves
and so does their fluency and accuracy.
At the end of the curricular unit, students should be able to interpret and produce different types of
communications (both written and oral), adapted to the course objectives, and demonstrate an increasing
autonomy in the use of the English language in tourism contexts.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temas:
I.The organization and structure of tourism: Reasons for travelling; Displaying statistical information about travel
and tourism; Describing graphs and statistics
II. Tickets, reservations and insurance: Travel agency documents; Calculating and quoting prices; Travel insurance
III. Air travel: Announcements and procedures; Checking in; Flight attendants
IV. Guiding: Working as a tour guide; Guide instructions; Guiding language
V. Developments in tourism: Specialized tourism; Rural tourism; Business travel; The impact of tourism in the
developing world; Sustainable tourism.
Estruturas gramaticais:
Indirect questions
The passive voice
6.2.1.5. Syllabus:
Themes:
I. The organization and structure of tourism: Reasons for travelling; Displaying statistical information about travel
and tourism; Describing graphs and statistics
II. Tickets, reservations and insurance: Travel agency documents; Calculating and quoting prices; Travel insurance
III. Air travel: Announcements and procedures; Checking in; Flight attendants
IV. Guiding: Working as a tour guide; Guide instructions; Guiding language
V. Developments in tourism: Specialized tourism; Rural tourism; Business travel; The impact of tourism in the
developing world; Sustainable tourism.
Grammar structures:
Indirect questions
The passive voice

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

73 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O uso correto da Língua Inglesa é um requisito fundamental para comunicar na área do turismo, pelo que os
conteúdos programáticos de Inglês II visam a continuação da preparação dos alunos para a utilização da Língua
Inglesa na sua rotina profissional. O programa foi criado de forma a corresponder às necessidades dos alunos que
pretendem iniciar uma carreira na área do turismo, pelo que toda a gramática, vocabulário e competências
desenvolvidas estão completamente contextualizadas em situações reais de trabalho. Todos os conteúdos
abarcam um conjunto variado de temas que procuram desenvolver vocabulário essencial nesta área. Através do
estudo e prática em contextos reais de turismo, os alunos serão capazes de desenvolver a confiança e fluência na
utilização da Língua Inglesa, expandir o seu vocabulário, entender o Inglês falado e escrito e melhorar a sua
precisão. Poderão desenvolver um tom de voz educado, amável e confiante, caraterística essencial em contextos
turísticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the travel and tourism industries English is a daily requirement in order to communicate.
The English II contents are designed to continue to help students prepare to use English in their day-to-day work in
the travel and tourism industries.
The syllabus is created according to the needs of the students to start their career in the tourism industry, so that
grammar, vocabulary, and skills practice are fully contextualized in real work situations.
Contents cover a wide range of themes that develop a broad tourism-related vocabulary.
Through the study and practice in tourism-related contexts, students will be able to build up their confidence and
fluency, expand their vocabulary, be able to understand written and spoken English easily, and improve their
accuracy. Also, they will develop a polite, friendly, confident tone of voice, particularly essential in tourism contexts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Todas as atividades são planeadas para que os alunos desenvolvam a sua competência comunicativa através de
estratégias de comunicação em contextos profissionais tais como fornecer dar conselhos/informações, fazer
reservas e lidar com reclamações.
As aulas de Inglês II focam-se particularmente em exercícios de interpretação e escrita. Os discentes têm também a
oportunidade de melhorar as suas competências de análise da língua através da revisão de algumas estruturas
gramaticais.
Ao longo da unidade curricular é utilizada uma abordagem comunicativa que privilegia o processo comunicativo e
não a análise mecânica de estruturas gramaticais. Deste modo, são dadas aos discentes o maior número possível
de oportunidades para a sua expressão.
Todas as aulas incluem práticas de comunicação abertas nas quais os alunos são encorajados a expressar as suas
próprias ideias e opiniões, a partilhar e analisar informação, a lidar com problemas e a executar tarefas em Inglês.
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
para que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
Os discentes são continuamente encorajados a serem responsáveis pela sua própria aprendizagem de forma a que
obtenham o nível desejado.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work.
Particular emphasis is placed on realistic and integrated communication tasks which give students the opportunity
to build confidence and improve fluency.
All activities are designed so that students can build confidence in working in English with effective communication
strategies for workplace situations as giving advice, taking bookings and dealing with complaints.
English II lessons focus strongly on reading and writing and students have also a chance to improve their language
analysis capacity through the revision of some grammar structures.
A communicative approach will be used in which the focus of language practice is on the process communication
rather than on the mechanical analysis of grammar structures.
Students will be given the widest possible opportunities to use English for self-expression. They will learn it by
using it as well as analyzing it.
Every lesson will include open-ended communication practices in which students are encouraged to express their
own ideas and opinions, share and analyse information, solve problems and complete tasks in English.
Emphasis is placed on class work and active participation. Activities are learner-centered so students can develop
competencies through group work and individual work.
Students are continuously encouraged to be responsible for their own learning so that they obtain the desired level.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Going International: English for Tourism by Keith Harding. Oxford University Press (1998).
- Oxford English For Careers: Tourism 2: Student's Book. Oxford University Press (2007).
- Welcome Student's book : English for the Travel and Tourism Industry by Leo Jones, Paperback: Cambridge
University Press; (March 28, 1998)

Mapa IX - Gestão de Instituições Sociais e Culturais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Instituições Sociais e Culturais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira - 45h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isa Filipa António de Sousa - 45h
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isa Sousa - 45h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudos sobre a gestão das organizações sem fins lucrativos, que se enquadram no designado sector da
economia social, constitui uma das mais jovens disciplinas da gestão. A unidade curricular tem, assim, por
objetivo colocar os alunos em contacto com este fenómeno, conhecendo e aprofundando as suas potencialidades.
No primeiro módulo pretende-se conceder aos alunos noções essenciais e estruturantes de Direito Administrativo,
Administração Pública, Organização Administrativa e igualmente das respectivas limitações materiais, funcionais e
legais. No segundo, pretende-se desenvolver os aspetos distintivos do sector sem fins lucrativos em relação aos
outros sectores da economia; o significado de economia social, evolução do conceito e dinâmicas conexas; os
princípios e valores da economia social; os vários tipos de organizações que se enquadram neste sector; a
importância de desenvolvimento de gestão de recursos; a importância do desenvolvimento de estratégia de
parcerias.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Studies on the management of nonprofit organizations, which fall within the designated sector of social economy,
is one of the youngest disciplines of management. The course is thus designed to put students in contact with this
phenomenon, knowing and deepening their potential.
In the first module aims to provide students with essential concepts and structuring of Administrative Law, Public
Administration, Administrative Organization and also the limitations of their materials, functional and legal. In the
second, we intend to develop the distinctive aspects of the nonprofit sector in relation to other sectors of the
economy, the significance of social economy, and dynamic evolution of the concept related, the principles and
values of the social economy, the various types of organizations fall in this sector, the importance of developing
resource management, the importance of developing strategic partnerships.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

75 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

PARTE I - Regime jurídico das instituições
1. O desempenho da atividade administrativa por instituições privadas:
1.1. Abordagem histórica
1.2. Sector Empresarial do Estado
1.3. Corporações públicas e Empresarial instituições públicas
1.4. As instituições privadas de interesse público: conceitos e tipologia
a) Pessoas Coletivas de utilidade pública
b) Sociedades de interesse coletivo
PARTE II – Gestão das Instituições
1.Enquadramento
2.Gestão de recursos: Tipos de Recursos; Estratégias e Planeamento das Actividades de angariação de recursos;
Gestão das Relações Humanas; Estratégias de Atração e Motivação de Voluntários
3.Gestão de parcerias: Tipos de parcerias; As Relações com o Estado e com o Mercado; Desenvolvimento e Gestão
de Relações de Parceria
4.Planeamento, gestão estratégica e desempenho: Etapas do Planeamento e da Gestão Estratégica; Instrumentos
de Gestão Estratégica; Definição, medição, gestão e avaliação do desempenho
6.2.1.5. Syllabus:
PART I - Legal status of institutions
1. The performance of administrative activity by private institutions:
1.1. Historical approach
1.2. State Business Sector
1.3. Public corporations and public institutions Business
1.4. Private institutions of public interest: concepts and typology
a) People Collective utility
b) Companies in the collective interest
PART II - Management of Institutions
1. Framework
2. Resource management: Resource Types, Strategies and Planning of fundraising activities; Management of
Human Relations; Strategies Attracting and Motivating Volunteers
3. Management partnerships: Types of partnerships; Relations with the State and the Market, Development and
Relationship Management Partnership
4. Planning, strategic management and performance: Steps of Planning and Strategic Management, Strategic
Management Instruments Definition, measurement, management and evaluation of performance
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Compreender a ratio essendi da existência do Sector Empresarial do Estado, como designadamente, as
motivações históricas, socio-políticas e jurídicas subjacentes às Empresas Públicas, Entidades Públicas
Empresariais;
- Identificar o desempenho da função administrativa por entidades privadas;
- Saber proceder à distinção entre Instituições Particulares de Interesse Público e as Entidades Públicas
Empresariais;
- Identificar com recurso a exemplos da vida quotidiana, as Instituições Particulares de Interesse Público e as
Sociedades de Interesse Colectivo
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- knowledge of ratio essendi of the state´s public sector as for example historical, social, political and legal reasons
that lead to public corporates, and private institutions of public interest, etc
- Identify the performance of administrative function by private institutions;
- Be able to distinguish between private institutions of public interest and empresarial public institutions;
- Identify, with examples, private institutions of public interest and societies of “collective interest”;
- Understand the relevancy of these institutions of an legal, political and efficiency perspective;
- knowledge the different kind of rules of law which represent the master guide lines, for example CRP, CPA,
Comercial Code, etc.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AS aulas da UC “Gestão das Instituições Sociais e Culturais” dividir-se-ão em dois módulos: 1) Regime Jurídico; 2)
Gestão das Instituições. Inicialmente será leccionado o módulo de “Regime Jurídico”, seguido do módulo de
“Gestão das Instituições”.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes at UC "Management of Social and Cultural Institutions" will be split into two modules: 1) Legal System,
2) management of the institutions. Initially the module will be taught "Legal Framework", followed by the module
"Management of Institutions."

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

76 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Modo Pragmático de leccionar com recurso a casos práticos da vida quotidiana e com auxílio de jurisprudência
portuguesa, analisando os respectivos diplomas legais. O que se revela essencial à aprendizagem dos conteúdos
programáticos e dos objectivos da disciplina, pois é o método que se torna mais acessível aos alunos a aquisição
dos conhecimentos ao nível do regime jurídico e da linguagem jurídica própria do Direito Administrativo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Pragmatical method: relation between the teorical contends and the practice of administrative courts. What is
essential to the learning of program content and objectives of the discipline, it is the method that becomes more
accessible to students acquire the knowledge level of the legal system and legal language's own Administrative
Law.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dias, José Eduardo Figueiredo/Oliveira, Fernanda Paula, Noções Fundamentais de Direito Administrativo,
Almedina, 2009.
Amaral, Diogo Freitas, Curso de Direito Administrativo, Vol.I, 3ª ed., Almedina, 2009.
Anheier, H. K. (2005). Nonprofit Organization: Theory, Management, Policy
Bryson, John M. 2004. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations – A Guide to Strengthening and
Sustaining Organizational Achievement. John Wiley & Sons (Ed).
Cidrais, Álvaro. 2007. “Inovação no Terceiro Sector: que caminhos?”. Revista Vez e Voz”. II Série n.º 1(pp. 7-16).
Cruz, Célia e Estraviz, Marcelo. 2000. Captação de diferentes recursos para organizações sem fins lucrativos. São
Paulo: Global.
Drucker, P.F. (2006). Managing the nonprofit organizations: Partices and Principles.
Osten, S. (1995). Strategic management for nonprofit organizations: Theory and cases. Oxford University Press.
Legislação

Mapa IX - História da Cultura Portuguesa
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Cultura Portuguesa
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos Gerais: Entender as estruturas e comportamentos sociais e culturais da população portuguesa;
Conhecer e contextualizar os movimentos culturais mais relevantes da sociedade portuguesa desde a Idade Média
até à Época Contemporânea; Reconhecer a diversidade e pluralidade de facetas da língua e cultura portuguesas;
Relacionar a vida e obra das mais eminentes personalidades da cultura portuguesa com o contexto social e político
coetâneo; Introduzir os métodos de análise, crítica e interpretação das fontes em História.
Objetivos Específicos: Compreender o processo evolutivo da língua portuguesa durante a Idade Média; Distinguir
os centros da cultura escrita e da cultura oral do Portugal Medievo; Perceber o carácter multifacetado da cultura
portuguesa renascentista; Entender as incidências do Concílio de Trento na cultura portuguesa e caracterizar o
movimento cultural e artístico barroco; Compreender a problemática cultural do século XVIII português.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives: Understand the structures and social and cultural behavior of the Portuguese population;
Know and contextualize the most important cultural movements of the Portuguese society since the Middle Ages to
the Modern Era; Recognize the diversity and plurality of facets of the Portuguese language and culture; Relate the
life and work of the most eminent personalities of Portuguese culture with the social and political context coeval;
Introduce methods of analysis, criticism and interpretation of sources in history.
Specific Objectives: Understand the evolutionary process of the Portuguese language during the Middle Ages;
Differentiate between the centers of literacy and oral culture of Medieval Portugal; Acknowledge the multifaceted
character of the Portuguese Renaissance culture; Grasp the implications of the Council of Trent in Portuguese
culture and characterize the Baroque cultural movement; Understand the cultural problems of the Portuguese
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eighteenth century.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceito antropológico de Cultura. Fundamentos de cultura portuguesa – a visão etnológica de Jorge Dias.
2.Análise diacrónica da cultura portuguesa:
i. Dos primórdios da nacionalidade ao final do século XV (instituições escolares; o lirismo galego-português; a
evolução da língua portuguesa);
ii. A cultura na época dos descobrimentos (o renascimento e o humanismo em Portugal);
iii. As implicações do Concílio de Trento na cultura portuguesa. A Segunda Escolástica e o movimento barroco;
iv. A cultura das luzes em Portugal
6.2.1.5. Syllabus:
1. The anthropological concept of culture. Fundamentals of Portuguese culture - the ethnological vision of Jorge
Dias.
2. Diachronic analysis of the Portuguese culture:
i. The beginnings of nationality to the late fifteenth century (educational institutions, the Galician-Portuguese lyric,
the evolution of the Portuguese language);
ii. The culture at the time of discoveries (the Renaissance and humanism in Portugal);
iii. The implications of the Council of Trent in Portuguese culture. The Second Scholasticism and the Baroque
movement;
iv. The Enlightment in Portugal
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecem uma visão ampla da cultura portuguesa contextualizando os seus fatos e
protagonistas com os acontecimentos sociais, políticos e económicos do Portugal coetâneo e, por vezes, inserido
os mesmos no âmbito geral europeu. Especial ênfase será conferida a acontecimentos políticos, sociais e
económicos gerais como a Reconquista Cristã, a Peste Negra; as Descobertas; a formação dos Impérios Coloniais
Europeus; a Reforma e a Contra-Reforma. Por outro lado, a evolução da língua portuguesa será relacionada com a
expansão dos primeiros reinos cristãos ibéricos. Também será evidenciado o intercâmbio cultural português com a
Europa na Idade Média e na Idade Moderna. Aos alunos será exigida a realização de dois trabalhos de grupo. Na
aula serão analisadas e apresentadas fontes primárias e secundárias pelos alunos. No final do semestre os alunos
deverão apresentar um trabalho biográfico sobre uma eminente figura da cultura portuguesa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus offers a broad overview of Portuguese culture contextualizing its events and protagonists with the
social, political and economic Portugal's coeval, and sometimes inserted in the same general European context.
Special emphasis will be given to general political, social and economic events such as the Christian Reconquest,
the Black Death, the Discoveries, the formation of European Colonial Empires, the Reformation and CounterReformation. On the other hand, the evolution of Portuguese language is related to the expansion of the first Iberian
Christian kingdoms. Also shown is the Portuguese cultural exchanges with Europe in the Middle Ages and in the
Modern Age. Students will be required to pay up two working groups. In the class will be analyzed and presented
primary and secondary sources for students. At the end of the semester students should submit a biographical
work on an eminent figure of Portuguese culture.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: através da
projeção de diapositivos procurar-se-á explicar os movimentos culturais, acompanhando-os sempre que possível
de infografia. A exposição será privilegiada para a ministração de conhecimentos teóricos. Por outro lado,
formulando perguntas pretender-se-á aumentar a interação com os alunos testando os seus conhecimentos de
história geral, incrementando a sua capacidade de reflexão e criando um clima favorável à aprendizagem. Os
discentes serão também incentivados a fazer trabalhos metodologicamente sólidos, e deverão apresentá-los em
aulas destinadas exclusivamente para este efeito. A apresentação será avaliada pelo docente, pela audiência dos
alunos e pelos próprios autores. Serão ainda analisados artigos científicos e fontes impressas nas aulas que
servirão de complemento ao programa lecionado.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As part of the course, the following methods of teaching and learning will be used: by projecting slides - together
with computer graphics, whenever possible - we will try to explain the cultural movements. The exhibition will be
privileged to the ministry of theoretical knowledge. On the other hand, questions will be asked to increase
interaction with students testing their knowledge of general history, increasing their capacity for reflection and
creating a climate for learning. Students are also encouraged to work together in a project which must be
methodologically sound, and they will present it in classes designed exclusively for this purpose. The presentation
will be evaluated by teachers, students in the audience and by the authors themselves. Papers and printed sources
will also be analyzed in the classes that will complement the program taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo acima referido será o escolhido para ministrar os conhecimentos genéricos relativos aos
principais períodos culturais. O suporte visual permitirá ao docente caraterizar os protagonistas e as facetas da
cultura portuguesa. O contexto social e cultural europeu coevo também será evidenciado recorrendo à exposição
teórica. A interpelação será o meio utilizado para aferir os conhecimentos prévios dos alunos em História da
Cultura e servirá, igualmente, para cimentar esses mesmos conhecimentos. As fontes impressas e artigos
científicos facultados – e objeto de debate na aula - situarão o aluno(a) no contexto social, económico e político do
movimento cultural e clarificarão conceitos básicos da disciplina. O trabalho de grupo permitirá aos alunos
aprofundarem o estudo da vida e obra de figuras de proa da portuguesa.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture method outlined above will be chosen to administer the generic knowledge related to the main cultural
periods. The visual support will allow the teacher to characterize the protagonists and the facets of Portuguese
culture. The European social and cultural coeval context will also be evidenced using the theoretical exposition. The
notice will be the means used to assess students' prior knowledge in the History of Culture and will serve also to
cement these same skills. The printed sources and scientific papers provided - and subjected to debate in the
classroom – will locate the student in the social, economical and political context of the cultural context movement
and will clarify the basic concepts of the discipline. Group work will allow students to deepen their study of the life
and work of leading figures of the Portuguese.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SERRÃO, Joel; MARQUES, A.H. (Coord.) – Nova História de Portugal, vol. III e IV, Lisboa: Editorial Presença, 1993 e
1996.
MATTOSO, José – O essencial sobre a cultura portuguesa (sécs. XI a XIV), Lisboa: IN-CM, 1993 [d.l.].
MATTOSO, José (Coord.) – História de Portugal, vol.III, Lisboa: Editorial Estampa, 1997.,
ARAÚJO, Ana Cristina – A Cultura das Luzes em Portugal, Lisboa: Livros Horizonte, 2003.
DIAS, Jorge – O essencial sobre os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa, Lisboa: IN-CM, 2004 [d.l.].
REIS, António (dir.) – Portugal Contemporâneo, 6 vols., Lisboa: Publicações Alfa, 1990-1992.
GODINHO, Vitorino Magalhães - A estrutura da antiga sociedade portuguesa, 3ª ed. Lisboa: Arcádia, 1977
FERRO, Maria José (dir.) - Sociedade e Cultura Portuguesas, Universidade Aberta, 2ª ed., 1997

Mapa IX - Turismo Rural e Urbano
6.2.1.1. Unidade curricular:
Turismo Rural e Urbano
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mécia Cunha Mota - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da unidade curricular é proporcionar ao estudante um conhecimento articulado dos conceitos
básicos do turismo rural e urbano bem como as suas especificidades no contexto português.
As competências a desenvolver são: Compreender os conceitos de turismo em espaço rural e urbano; Identificar e
avaliar a importância dos recursos turísticos nestas áreas; Conhecer as caraterísticas da oferta e da procura;
Avaliar os impactes destes tipos de turismo; Compreender o papel da promoção turística e a ação dos principais
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atores neste domínio; Compreender o conjunto de oportunidades que o turismo no espaço rural e nas áreas
urbanas representa para estes tipos de destinos e atuar no sentido do seu desenvolvimento; Relacionar os
movimentos turísticos rurais e urbanos com as necessidades das populações locais para uma maior
sustentabilidade do setor; Criar dinâmicas positivas para o turismo e para os residentes, pela potenciação dos
seus recursos, tanto naturais como culturais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to give students an articulated understanding of the basic concepts of rural and urban
tourism and his specifications in the Portuguese context.
The skills to develop are: Understand the rural and urban space concepts; Identify and evaluate the importance of
touristic resources in this areas; Known the characteristics about the supply and demand
Evaluate tourism impacts about this types of tourism; Understand the importance of touristic promotion and the
action about the main actors; Understand the opportunities that rural and urban tourism represents for this
destinations and operate for those development; Associate the rural and urban touristic movements with residents
needs to a better sustainability sector; Create positive dynamics for tourism and residents, and promote their
natural and cultural resources.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A natureza e evolução do turismo em meio rural
O conceito “turismo em espaço rural”
O espaço rural e os recursos turísticos
2. O turismo e a sustentabilidade rural
Os impactos do turismo em meio rural
Local Agenda 21
3. A promoção e o planeamento do turismo em espaço rural
A promoção turística aplicada ao turismo em espaço rural
O papel dos sectores público e privado
A necessidade de planeamento turístico
O envolvimento das comunidades locais
4. Legislação do Turismo em Espaço Rural
5. O turismo urbano
A cidade tradicional e o turismo tradicional
A Pós-Modernidade na cultura urbana e no turismo
A mudança no modelo turístico
6. O Turismo como propiciador de regeneração urbana
Os centros históricos e o novo paradigma urbano
Turismo e regeneração urbana
A função turística do centro histórico
Os bairros culturais e eventos culturais
7. Políticas do turismo urbano
Reabilitação urbana e turismo cultural
Os desafios do turismo cultural em Portugal
6.2.1.5. Syllabus:
1. The nature and evolution of rural tourism
The definition about rural tourism
The rural space and touristic resources
2. Tourism and rural sustainability
The tourism impacts in rural space
The concept of sustainability
Local Agenda 21
3. The touristic promotion and rural planning tourism
The touristic promotion applied to rural tourism
The public and private agents
Tourism planning
4. Legislation about rural tourism
5. Urban tourism
The traditional city and traditional tourism
The Pos-Modernity in tourism and culture
The new touristic model
6. Tourism and urban regeneration
The historical centre and new urban paradigm
Tourism and urban regeneration
The touristic function of historical centres
The cultural neighborhoods and cultural events
7. Urban tourism politics
Urban rehabilitation and cultural tourism
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The challenges about cultural tourism
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são sobre a natureza e a evolução do turismo rural; o turismo e a sustentabilidade
rural; a promoção e o planeamento do turismo em espaço rural; a legislação do turismo em espaço rural; o turismo
urbano; o turismo como propiciador de regeneração urbana e as políticas do turismo urbano.
Estes conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da unidade curricular que são proporcionar ao
estudante um conhecimento articulado dos conceitos básicos do turismo rural e urbano bem como as suas
especificidades no contexto português.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are the nature and evolution of rural tourism; tourism and rural sustainability; promotion and
tourism planning; legislation about rural tourism; urban tourism; tourism and urban regeneration and urban
tourism politics.
These course contempt´s are consistency with the objectives of study unit wich are to give to the student the
opportunity to articulate knowledge about basic concepts of rural and urban tourism and their importance to
Portugal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias contemplarão aulas de exposição teórica relativas aos conteúdos gerais de cada unidade
temática, as quais servirão ao estudante de referencial para a realização de trabalhos práticos, leituras e
preparação do teste.
Discussão nas aulas sobre aspectos teóricos dos conteúdos, exposição pelos alunos dos conteúdos de textos
científicos consultados através de trabalhos realizados em grupo, que serão submetidas a debate, que se alargará
ao grupo-turma.
A avaliação será efectuada com base nos seguintes suportes de avaliação:
• Um teste individual a realizar no final do semestre, com ponderação de 50%;
• Trabalho escrito e apresentação oral, com ponderação de 50%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This evaluation system for the curricular unit is based on a written test, with a weight of 50%, a report, with oral
presentation with a weight of 50%, respectively.
The minimum grade required for the test is 8 values. A minimum final classification of 10 out of 20 is required for
approval in the curricular unit. No oral exam is considered.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino contemplam aulas de exposição teórica relativa aos conteúdos lecionados de cada
unidade temática, as quais servirão ao estudante de referencial para a realização de trabalhos práticos, leituras e
preparação do teste.
Discussão nas aulas sobre aspectos teóricos dos conteúdos, exposição pelos alunos dos conteúdos de textos
científicos consultados através de trabalhos realizados em grupo, que serão submetidas a debate, que se alargará
ao grupo-turma.
Realização ainda de uma Aula Aberta com um orador convidado que veio apresentar dois estudos de casos de
projectos um sobre o turismo em espaço rural e outro de turismo em espaço urbano.
Estas metodologias estão de acordo com os objectivos da Unidade Curricular porque pretende-se acima de tudo
proporcionar ao estudante um conhecimento articulado dos conceitos básicos do turismo rural e urbano bem
como as suas especificidades no contexto português.
As aulas de exposição teórica, a realização de trabalhos práticos, a aula aberta com um orador convidado de
referência na área do turismo em espaços rurais e urbanos e os debates que decorreram nas aulas sobre a
moderação da docente da disciplina permitem aos estudantes perceberem os conceitos de turismo rural e urbano
bem como as suas potencialidades para o território português.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies included theory contempt’s about each thematic unit, which will be the student
reference for practical works, lectures and the exams preparation.
Class discussion about theory contempt’s, scientific texts and group work, which will be submitted to class debate.
These methodologies are consistent to the goals of curricular unit because the main objective is to give students
an articulated understanding of the basic concepts of rural and urban tourism and his specifications in the
Portuguese context.
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The theory contempt´s, the practical works, the open class and the class debates supervised by the discipline
teacher give the students opportunity to understand the rural and urban tourism concepts and there opportunities
for Portugal.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
FERREIRA, A. (2003), O turismo como propiciador da regeneração dos centros históricos: o caso de Faro,
Universidade de Aveiro – Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Dissertação de
Doutoramento no ramo de Turismo, Portugal, Aveiro.
GONÇALVES, A. (2003), A componente cultural do turismo urbano como componente da oferta ao produto sol e
praia; O caso de Faro e Silves; Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo.
GONÇALVES, A. (2002) O recreio e o lazer na reabilitação urbana, Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo.
LEMOS, F. e FARHANGMEHR, M. (2007), “Tourism Marketing and Management: The Case of Pousadas vs. Solares
of Portugal”, Revista Turismo e Desenvolvimento, nº 7 / 8, pp. 111-119.
LEAL, C. (2001), O Turismo rural e a União Europeia: uma realidade em expansão. Coimbra: Livraria Almedina.
SHARPLEY, R. e SHARPLEY, J. (1997), Rural Tourism – An Introduction, International Thomson Business Press,
London, UK.

Mapa IX - Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinho Silva - 30h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 30h
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 30h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O módulo de Instrumentos de Gestão Territorial tem como objetivos compreender o regime do Urbanismo, do
Ambiente e do Ordenamento do território. Conhecer e identificar os vários instrumentos de gestão territorial.
Identificar os problemas e questões relacionados com o planeamento do urbanismo, incluindo o planeamento nas
áreas protegidas. Conhecer os principais instrumentos da gestão urbanística.
O módulo de Planeamento do Turismo visa fornecer aos estudantes o conhecimento e os instrumentos
metodológicos necessários para o desenvolvimento de atividades de planeamento do turismo; dotar os estudantes
com conhecimento que lhes permita articular a gestão socioeconómica das atividades turísticas, com a lógica do
ordenamento e planeamento do território que lhe deve estar subjacente; desenvolver capacidade de análise em
relação ao planeamento do turismo, ligando a problemática do planeamento do turismo com a questão do
desenvolvimento sustentável.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the Instruments of Territorial Management module is to provide the students with a wide range of
knowledge and useful information about urbanism, environment and planning regimes. Know and identify the
several instruments of territorial management. Identify problems and questions related with urban planning,
including the planning of protect areas. Know the main instruments of urban management.
The Tourism Planning module aims to provide bases, methodologies and techniques in the tourism planning
process. It also aims to prepare students to analyze, critically, Tourism Development Plans. Provide the basis for
understanding the phenomenon of planning on tourism, its importance and its evolution. Review and discuss the
way in the area of planning on tourism can be viewed and understood. The tourism planning process. Planning for
Tourism as a tool structuring the sustainable development policy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I: Instrumentos de Gestão Territorial
1. O Direito do Urbanismo
1.1.Fontes de Direito do Urbanismo
1.2. Caracterização Geral do Direito do Urbanismo
2. Direito do urbanismo e o direito do Ambiente
2.1. Linhas gerais da formação do direito do ambiente em Portugal.
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3. A gestão territorial
3.1. Planeamento do Turismo
3.2. O ordenamento do território
3.3.O sistema de gestão territorial
3.4. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
3.5. O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Análise dos Instrumentos de Gestão Territorial em
particular)
4. A gestão urbanística
4.1. A execução da política urbanística.
Módulo II: Planeamento do Turismo
1. As bases do Planeamento – conceitos e metodologias
2. Planeamento do Turismo
3. Processo de Planeamento em Turismo
4. Planos de Turismo
6.2.1.5. Syllabus:
1. The urbanism law
1.1.Urbanism law sources
1.2. General characterization of urbanism law
2. Urbanism Law and environment law
2.1. Linhas gerais da formação do direito do ambiente em Portugal.
3. Territorial management
3.1. The Tourism planning
3.2. The territorial planning
3.3.The system of territorial planning
3.4. The national program of the territorial planning policy
3.5. The legal system of instruments of territorial management
4. The urban management
4.1. The implementation of urban policy
Module II: Tourism Planning
1. The basics of planning - concepts and methodologies
2. Tourism Planning
3. Process Planning in Tourism
4. Tourism Plans
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo, lecionada ao 2º ano da
Licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas, tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos
relacionados com os instrumentos de gestão territorial e com o planeamento do turismo.
Embora a unidade curricular esteja dividida em dois módulos, lecionada por docentes distintos, existe uma forte
articulação no desenvolvimento dos conteúdos programáticos, tendo em vista os objetivos que se pretendem
alcançar, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. A coerência entre os objetivos e os conteúdos
programáticos decorre do facto do desenvolvimento dos capítulos do programa se articularem na lógica de uma
abordagem construtivista, assente em análise, pensamento crítico e síntese, tendo em vista o processo racional de
tomada de decisões.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit of Instruments of Territorial Management and Tourism Planning, taught the 2nd year of degree in
Management of Tourist Activities, aims to equip students with knowledge related to the instruments of territorial
management and planning of tourism.
Although the course is divided into two modules, taught by different teachers, there is a strong link in the
development of the syllabus, in view of the objectives that are intended to achieve, as well as skills to be acquired
by students. The coherence between the objectives and program content due to the fact the development of the
various chapters articulate the logic of a constructivist approach, based on analysis, critical thinking and synthesis,
in view of the rational process of decision making.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia
Esta unidade curricular aposta no desenvolvimento de competências, privilegiando as metodologias de
aprendizagem activa, em que se pretende que os estudantes assumam uma postura pró-activa. É esperado que os
estudantes não se limitem a ouvir a exposição da matéria pela docente, envolvendo-se na leitura, análise e
discussão crítica da bibliografia e materiais distribuídos.
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Avaliação
A avaliação é feita com base num exame final, composto por duas partes, correspondentes a cada um dos
módulos.
O cálculo da classificação final obtém-se pela aplicação das seguintes ponderações aos módulos, de acordo com a
seguinte fórmula:
CF = 0.70 A + O.30 B
em que: [A] Módulo de Instrumentos de Gestão Territorial, [B] Módulo de Planeamento de Turismo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology
This curricular unit aims to develop skills, focusing on active learning methodologies, which intends that students
take a proactive stance. It is expected that students should not merely listen to the exposure of the subject by
teaching, involving themselves in the reading, analysis and critical discussion of the literature and materials
distributed.
Assessment
Assessment is based on a final examination, composed by two parts, corresponding to each of the modules.
The final classification is obtained by applying the following weightings to the modules according to the following
formula:
CF = 0.70 A + O.30 B
In which: (A) Instruments of Territorial Management module; (B). Tourism Planning module.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo assenta no
modelo de ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências. Nas aulas serão utilizadas
múltiplas estratégias e métodos que favorecem a participação ativa dos estudantes no processo de aquisição dos
conhecimentos e competências, tendo por base os objetivos considerados para a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course of Instruments of Territorial Management and Tourism Planning is based in the
model of teaching / learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and methods that
promote active participation of students in the process of acquiring knowledge and skills, based on the objectives
considered for the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Módulo I: Instrumentos de Gestão Territorial
- CONDESSO, Fernando, Direito do Urbanismo – Noções Fundamentais, Quid Iuris 1999;
- CORREIA, Fernando Alves,
- Estudos de Direito do Urbanismo, Almedina 1997.
- Direito do Ordenamento do Território e do Urbanismo, 9ª Edição, Almedina, 2011;
- Manual de Direito do Urbanismo, Vol. I, Almedina 2008;
- VIANA, Cláudia, A atividade administrativa de formação dos Planos Diretores Municipais (A experiência dos
municípios do Distrito de Braga) Braga, 2000.
Módulo II: Planeamento do Turismo
- Baptista, Mário (2003). “Turismo – Gestão Estratégica”, Escolar Editora, Lisboa.
- Buhalis, D. e C. Costa (Ed.) (2006). “Tourism Business Frontiers – Consumers, Products and Industry”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Buhalis, D. e C. Costa (Ed.) (2006). “Tourism Management Dynamics – Trends, Management and Tools”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, Oxford.
- National Strategic Plan of Tourism (PENT, 2007).

Mapa IX - Contabilidade Geral II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade Geral II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Teixeira Pereira - 45h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Susana Catarino Rua - 45h
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Susana Catarino Rua - 45h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta unidade curricular obter os seguintes conhecimentos/competências:
- Interpretação e aplicação prática do novo Sistema de Normalização Contabilística Nacional, e do normativo
contabilístico internacional.
- Estudo de questões nucleares em Contabilidade Financeira, nomeadamente aspetos que se prendem com a
mensuração e reconhecimento dos investimentos e respetiva depreciação/amortização, tratamento contabilístico
da imparidade de ativos e provisões, e relato financeiro de fim de exercício.
Os estudantes devem ser capazes de desenvolver uma reflexão crítica relativa às diferentes perspetivas do
reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras de acordo com as normas
contabilísticas e de relato financeiro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
They should understand and apply concepts concerning to; recognition and measurement of investments and the
underlying depreciations; accounting practices concerned impairment assets and provisions and, finally, financial
reporting at the end of the period.
They also should be able to develop a critical reflection concerning different perspectives on the recognition and
measurement of the elements of financial statements, according to the Portuguese accounting standards.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Investimentos
1.1. Ativos fixos tangíveis (NCRF n.º 7 e IAS n.º 16)
1.2. Propriedades de investimento (referência à NCRF n.º 11 e lAS n.º 40)
1.3. Investimentos em curso (referência à NCRF n.º 23 e lAS n.º 21)
1.4. Ativos intangíveis (NCRF n.º 6 e IAS n.º 38)
1.5. Ativos não correntes detidos para venda (NCRF n.º 8 e IFRS n.º 5)
1.6. Imparidade de ativos não correntes (NCRF n.º 12)
2. Imparidade de ativos correntes e provisões/contingências
3. Acréscimos e Diferimentos
4. Gastos e Operações com o Pessoal
5. Locações (NCRF n.º 9 e IAS n.º 17)
6. O Trabalho de fim de exercício
6.2.1.5. Syllabus:
1. Investments
1.1. Fixed Assets
1.2. Investment Property
1.3. Ongoing Investments
1.4. Intangible Assets
1.5. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
1.6. Impairment of no current assets
2. Impairment of current assets and provisions/contingencies
3. Accrual basis
4. Costs and other operations with employees
5. Leasing
6. Financial reporting at the end of the period
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a
coerência entre estes parâmetros.
Com o objetivo de fornecer algumas habilidades contabilísticas aos estudantes, futuros técnicos oficiais de contas,
estudam-se algumas das questões nucleares da temática dos investimentos, em matéria de reconhecimento,
mensuração e divulgação de ativos não correntes. Para além disso, são estudadas as operações relativas à
imparidade de ativos.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias ao relato contabilístico a
realizar por uma empresa.
No final do semestre, os estudantes terão adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação e
implementação de uma grande parte da legislação contabilística em vigor no âmbito da contabilidade financeira.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were defined with relation to the objectives to be attained within this curricular unit, as well as the
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competencies to be acquired by the students. The consistency of these two parameters is exemplified in the next
paragraphs.
In order to provide some accounting skills to students, prospective chartered accountants, we study some of the
core issues of investments matters, concerning the recognition, measurement and reporting of non currents
assets. We also analyzed issues related to impairment of assets.
At the end of the semester, students will have acquired the basic knowledge required for the interpretation and
implementation of a large part of accounting legislations in the general accounting.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas, nas quais serão expostas as diferentes matérias seguidas
de exercícios práticos.
O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto por dois testes a realizar
durante o semestre:
• 1º Teste, com uma ponderação de 50% para a nota final (incidirá sobre a matéria relativa a Investimentos - capítulo
1 do programa)
• 2º Teste, com uma ponderação de 50% para a nota final (incidirá sobre a restante matéria).
Para a aprovação à unidade curricular é condição que, em cada um dos testes, o estudante obtenha uma nota
mínima de 8 valores (numa escala de 0 a 20 valores) e que a média final dos dois testes seja superior ou igual a 9,5
valores (numa escala de 0 a 20 valores).
Na época de recurso e na época especial de avaliação, a classificação final resultará, exclusivamente, de um exame
final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The subjects will be taught in practical classes, exposing different subjects followed by practical exercises.
Students will be submitted to a continuous evaluation. The final classification will be the result of the following
components:
- 1º written comprehensive examination, with a weight of 50% of the final classification (it will be focused on the
programmatic contents until the first chapter);
- 2º written comprehensive examination, with a weight of 50% of the final classification (the overall programmatic
contents will be focused on this written examination).
For to have approval in this curricular unit, students should have, in each one of the written examination, a
minimum classification of 8 points (in a scale ranging from 0 to 20), and, the average classification of the two
written examinations should be greater than 9,5 points.
In the appeal and other special evaluation seasons, the final classification will be the global result of the written
examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizada, no início do semestre, a ficha da unidade curricular para apresentação da mesma, resumindo
os conteúdos programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar, sendo,
posteriormente, dada oportunidade aos alunos para o esclarecimento de qualquer dúvida relacionada.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do
programa, nomeadamente através da apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos
programáticos.
Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais
profundo das matérias lecionadas, e aplicação prática das mesmas.
Para o efeito são fornecidas aos alunos sebentas teóricas e práticas que os mesmos deverão fazer-se acompanhar
na assistência às aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Will be available at the beginning of the semester, the plan of the curricular unit for their presentation: the program
content; the methodology to adopt; and, subsequently given the opportunity to students to clarify any question.
The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the
program, including the presentation of slides and examples of practical application of the program contents.
In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the
subjects taught, and practical application of them.
For this purpose students is provided theoretical and practical texts that they must be accompanied in attendance
in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Borges, A. et al. (2010), SNC – Casos práticos, Áreas Editora
- Borges, A. et al. (2007), As Novas Demonstrações Financeiras de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade, 2ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007.
- Gomes, J.; Pires, J. (2010), SNC - Teoria e Prática, Vida Económica
- Gonçalves, R. et al. (2008), Normas Internacionais de Contabilidade: Aplicação prática das normas internacionais
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de relato financeiro em Portugal, Verlag Dashöfer
- Grenha et al. (2009), Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística, Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas.
- Nabais, C.; Nabais, F. (2011), Prática Contabilística de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística,
Editora Lidel
- Neves, A., et al. (2009), Manual do Sistema de Normalização Contabilística – abordagem geral e aplicação prática,
Verlag Dashofer.
- Pereira, G. (2010), SNC - Sistema de Normalização Contabilística, Guia de Casos Práticos de Contabilidade e
Fiscalidade, Ed. do Autor, Coimbra.

Mapa IX - Alemão II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Alemão II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel da Silva Botelho - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Comunicar em Alemão de maneira rápida e eficiente numa abordagem comunicativa utilizando metodologia
eficiente e prática realçando gramática e vocabulário, a parte áudio e oral em situações sociais.
Compreender frases isoladas e expressões frequentes relativas a áreas de prioridade imediata (ex.: informações
pessoais e familiares, compras, meio circundante). Comunicar tarefas simples e rotinas com troca de informação
simples e directa sobre assuntos familiares e habituais.
Descrever a sua formação, o meio circundante e assuntos relacionados com necessidades imediatas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Communicating in german in a quick and efficient way on a communicative approach using an efficient and very
practical methodology focusing on grammar and vocabulary, as well as on listening and spoken situations in social
situations.
Understanding sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (eg.:
Personal and family information, shopping, local geography). Communicating in simple and routine tasks requiring
a simple exchange of information and direct about familiar and routine topics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Compreensão Oral: Apresentar-se; Primeiros contactos; Fazer compras; Descrever pessoas; O currículo vitae;
Encomendar no restaurante.
Gramática: Genitivo; A inversão; Os Pronomes Possessivos e Interrogativos; Conjugação de verbos irregulares;
Futuro; Verbos partícula separável; Adverbios frequência; Preposições lugar; Adjetivos: Comparativo, Superlativo;
Verbos modais.
Vocabulário: Adjetivos de sentimentos e propriedades; Atividades lazer; Objetivos escritório; Alimentos; Países e
nacionalidades; Atividades rotina.
6.2.1.5. Syllabus:
Spoken comprehension: Introducing; First contacts; Curriculum vitae; Ordering in the restaurant.
Grammar: Genitive; The inversion; The Possessive and Interrogative Pronouns; Verbal conjugation of irregular
verbs; The future; Verbs with Separable partícle; Adverbs of frequency; Prepositions of place; Compound words;
Degrees of adjectives: Comparative, Superlative; Modal verbs.
Vocabulary: Adjectives of feelings and features; Leisure activities; Office items; Food; Countries and nationalities;
Living; Daily routine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objetivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma integrada a língua alemã de forma a comunicar eficazmente na sua
vertente básica, começando com os conceitos básicos de qualquer língua como a fonética e a sua estrutura,
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passando pelo vocabulário e gramática basilar e terminando na análise da unidade curricular como um todo,
nomeadamente as componentes essenciais do áudio, da leitura, compreensão escrita e oral. No que respeita ao
segundo objetivo, os temas e casos foram selecionados para mostrar a diversidade de temáticas que se podem
abordar na aprendizagem de uma língua. Em relação ao terceiro objetivo, ao longo da exposição dos conteúdos
serão feitas alusões às principais questões e desafios que ocupam a atenção dos formandos na área da gestão das
atividades turísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the first objective of the curricular unit since the syllabus was designed to address
in an integrated way the use of the German language in order to efficiently communicate in its basic way, starting
with the basic concepts of any language like phonetics and its structure, through the essential vocabulary and
grammar and finishing off with the analysis of the curricular unit as a whole, namely the essential listening and
spoken components. Regarding the second objective, the topics and cases were chosen to show the diversity of
topics, which can be approached when learning a language. In relation to the third objective, throughout the
presentation of the contents, there´ll be references to the main issues and challenges that occupy the students´
attention in the area of management of tourism activities.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, sendo utilizada uma metodologia expositiva para a apresentação da matéria, apoiada
depois numa metodologia de trabalho pelo aluno na aplicação a casos práticos distribuídos com o objetivo de
consolidação dos conhecimentos. Além disso, serão distribuídas pequenas tarefas para os estudantes
desenvolverem fora das horas de contato.
São disponibilizados um conjunto de textos de apoio ilustrando pontos específicos do programa e sebenta de
exercícios.
A avaliação da UC de Alemão I consiste em dois testes escritos de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical, and an expository methodology is used for the presentation of the teaching
material, supported on a student work methodology by performing practical cases in order to consolidate
knowledge. There will also be handed out small tasks for students to perform outside the contact hours.
A set of handouts is made available illustrating specific points of the program and workbooks.
The evaluation of the Curricular Unit German I consists of two written evaluation tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia
expositiva possibilita atingir especificamente todos os objetivos.
A metodologia de trabalho pelo estudante na resolução de exercícios e de casos práticos, com o objetivo de
consolidação dos conhecimentos e pequenas tarefas para os estudantes desenvolverem fora das horas de contato
possibilita atingir o objetivo proposto.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit as the expositive methodology
allows to specifically target all the objectives.
The working methodology by the student in solving exercises and practical cases aiming to consolidate the
knowledge and small tasks for the students to perform outside the hours of contact makes it possible to achieve
the proposed objective.
The evaluation methods allow reaching all the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Themen Neu I (1993), Deutsch als Fremdsprache, Lehr- und Kursbuch Hueber.
Optimal A2 (2005), Deutsch als Fremdsprache,Lehr- und Arbeitsbuch Langenscheidt.
Langenscheidts Intensivtrainer.
Langenscheidts Taschenwörterbuch, Portugiesisch-Deutsch / Deutsch-Portugiesisch.

Mapa IX - Espanhol II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Espanhol II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Mary Bell da Silva Sánchez - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver habilidades em relação às competências linguística/gramatical, discursiva, estratégica e
sociolinguística, com ênfase na simulação de contextos iniciais de socialização, centrados na interacção com
interlocutores diversos.
Reconhecer palavras e expressões básicas que se utilizem habitualmente, relativas ao próprio, à família e no seu
dia a dia.
Compreender palavras e nomes conhecidos e frases muito simples.
Explicar as causas e consequências.
Expressar a finalidade e intenções.
Expressar problemas, suas causas e alternativas de soluções.
Expressar obrigação e necessidade, possibilidade, permissão e proibição.
Expressar sentimentos.
Expressar opinião, acordo e desacordo e justificar.
Expressar reacções.
Dar informações sobre os outros.
Narrar e descrever no passado.
Aconselhar.
Fazer pedidos.
Aceitar ou negar pedidos.
Ser capaz de redigir postais, mails, cartas curtas e simples.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop competent linguistic / grammatical, discursive, sociolinguistic and strategic skills, achieved by
emphasizing on simulating early socialization contexts, focusing on interaction with various interlocutors.
Recognizing basic words and expressions that is customarily used, for the own family and in their day to day
Understand words and familiar names and very simple sentences.
Explain the causes and consequences.
Express purpose and intent.
Expressing problems, their causes and alternative solutions.
Expressing obligation and necessity, possibility, permission and prohibition.
Expressing feelings.
Express an opinion, agreement and disagreement and justify.
Express reactions.
Give information about others.
Narrate and describe in the past.
Advice.
Ordering.
Accept or deny requests.
Being able to write postcards, emails, letters short and simple.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos gramaticais:
Repaso del presente de indicativo. Repaso de los usos de los tiempos del pasado (p. Imperfecto, Indefinido y
Perfecto). Imperativo. Artículo neutro “lo”. Futuro de indicativo. Presente de subjuntivo. Pretérito
pluscuamperfecto. Tilde diacrítica. Usos de conectores (aunque, como, sino, porque…) Colocación de los
pronombres.
Conteúdos Lexicais
Estudio de un vocabulario adecuado a las situaciones y temas propuestos. Falsos amigos entre español y
portugués.
Conteúdos Culturais:
Desarrollo de los saberes y comportamientos socioculturales e interculturales de los países de habla hispana.
6.2.1.5. Syllabus:
Grammatical content:
Repaso del presente de indicativo. Repaso de los usos de los tiempos del pasado (p. Imperfecto, Indefinido y
Perfecto). Imperativo. Artículo neutro “lo”. Futuro de indicativo. Presente de subjuntivo. Pretérito
pluscuamperfecto. Tilde diacrítica. Usos de conectores (aunque, como, sino, porque…) Colocación de los
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pronombres.
Lexical content:
Estudio de un vocabulario adecuado a las situaciones y temas propuestos. Falsos amigos entre español y
portugués
Cultural Content:
Desarrollo de los saberes y comportamientos socioculturales e interculturales de los países de habla hispana.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos estabelecidos para esta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos,
nomeadamente na identificação e compreensão das várias temáticas a abordar na disciplina. Existe uma
interligação entre aquilo que é apresentado em termos dos conteúdos programáticos, os objetivos definidos e a
bibliografia de base considerada para a unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The targets for this course are consistent with its contents, including the identification and understanding of issues
to be addressed in the discipline. Is there a connection between what was presented in terms of the syllabus, the
objectives and the literature base considered for the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão essencialmente centradas no trabalho dos alunos. Estes serão incentivados a expressar-se em
espanhol, a partir de textos, imagens, material áudio e, mesmo, de vivências pessoais. Realizar-se-ão, ainda, tarefas
escritas que contribuirão para a consolidação das aprendizagens das estruturas gramaticais. A avaliação da
Unidade Curricular Espanhol II far-se-á através da avaliação contínua, ou seja, através da realização de dois testes
de avaliação, contando cada um deles 50% para a ponderação da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes held, will be primarily focused on the student´s work. They will be encouraged to express themselves in
Spanish, from texts, images, audio material and even of personal experiences. They will also have written tasks that
contribute to the consolidation of learning of grammatical structures. Evaluation Spanish Course II will be done by
an ongoing evaluation, that being, by performing two tests, each counting for 50% weighting of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia
expositiva possibilita atingi-los todos. A metodologia de trabalho do estudante na resolução de exercícios e com o
objectivo de consolidação dos conhecimentos também possibilita a sua concretização.
Os métodos de avaliação permitem atingir todos os objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is consistent with the objectives of the course as the expository method allows to reach
them all. The methodology of student work on problem solving and for the purpose of consolidation of knowledge
also enables its realization.
The evaluation methods possible to achieve all objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Equipo Prisma; Prisma: progresa. Nivel 1, Edinumen, 2006

Mapa IX - Gestão do Produto, Marca, Imagem e Comportamento do Consumidor
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão do Produto, Marca, Imagem e Comportamento do Consumidor
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro 90 (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular visa dotar os alunos de um conhecimento acerca do produto turístico e das ferramentas de
suporte a uma gestão eficaz desse produto. A disciplina pretende aprofundar a compreensão daquele que é o
comportamento do consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências no processo de
decisão do consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados. É também objectivo
proceder a uma análise do conceito de marca no sector.
A unidade curricular deve permitir:
- Compreender o mecanismo de decisão de compra do consumidor;
- Aplicar o conceito de segmentação e ser capaz de definir uma estratégia de posicionamento para cada segmento;
- Compreender a criação de um produto turístico: decidir níveis de produto e formas de desenvolver novos
produtos;
- Proceder à gestão da marca: compreender os factores que influenciam a imagem de marca, definir o
posicionamento da marca e compreender factores de reposicionamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit pretends to give the students the knowledge about what a touristic product is and how it is
developed and also present the support tools to an effective management of that product. It aims to contribute to a
better comprehension of consumer behaviour in touristic markets, analysing the main influences of their decision
making process, market segmentation and positioning strategies. The final purpose of this curricular unit is to
analyse branding strategies in touristic sector, its development, and brand market image. To meet this goals
classes will follow both a theoretical approach and a practical application. At the end of the semester the student
must be able to:
- Understand consumer decision making process;
- Apply segmentation concept and be able to define a positioning strategy to each segment;
- Understand how to create a touristic product: to decide product levels and developing new products;
- Managing brand decisions
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – O comportamento do consumidor no mercado turístico. Factores que influenciam a escolha do
consumidor: pessoais, sociais e culturais. Um modelo de decisão de compra do consumidor turístico. Casos de
aplicação.
Capítulo II – Segmentação, targeting e posicionamento. A avaliação e seleção dos segmentos de mercado. A
escolha da estratégia de abordagem ao mercado. As estratégias de posicionamento: escolha e implementação. A
diferenciação do produto e a escolha das vantagens competitivas.
Capítulo III – Gestão do produto, marca e imagem. Os níveis de produto. As decisões acerca da marca: o papel da
marca, o âmbito da estratégia de marca. O capital de marca. Estratégias de multi-marcas.
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I – Consumer Behaviour in Tourism Market
Factors influencing consumer choice: personal, social and cultural factors. A model of touristic consumer decision
making process. Application cases.
Chapter II – Market Segmentation, Targeting and Positioning. Evaluating and selecting market segments. Choosing
a market-coverage strategy. Positioning strategies: choosing and implementing. Product differentiation: choosing
competitive advantages.
Chapter III – Product Management, brand and image. Product levels. Brand decisions: the role of brands, the scope
of branding. Defining brand equity. Multi-branding strategies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina pretende aprofundar a compreensão daquele que é o comportamento do consumidor no sector
turístico e hoteleiro, analisando as principais influências no processo de decisão do consumidor e as estratégias
de segmentação e posicionamento nos mercados. Neste sentido, o primeiro capítulo do programa expõe um
modelo de decisão de compra do consumidor turístico , com todas as influências nesse processo de decisão e
analisa um caso de aplicação. O segundo capítulo vai descrever a avaliação e seleção dos segmentos de mercado.
A escolha da estratégia de abordagem ao mercado.
Finalmente, é também objectivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector
turístico, o processo de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados.
Neste sentido, o terceiro capítulo da unidade curricular vai descrever os diferentes níveis de produto, as decisões
acerca da marca: o papel da marca, o âmbito da estratégia de marca.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The course aims to deepen understanding of what is consumer behavior in tourism and hospitality sector,
analyzing the main influences on consumer decision-making and segmentation and positioning markets strategies.
In this sense, the first chapter of the program exposes a model of consumer buying decision for tourism, with all
the influences in decision-making and analyzes a case of application. The second chapter will describe the
evaluation and selection of market segments. The choice of strategy to approach the market. The positioning
strategies: choice and implementation in order to meet this objective.
Finally, it is also an objective of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process
of creation and development of brand management and brand image in the markets. In this sense, the third chapter
of the course will describe the different levels of output, the decisions about the brand: the role of the brand, the
scope of brand strategy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a adotar incluem o método expositivo, leitura e discussão de textos e a análise de
casos. Serão apresentados de forma expostiva pelo docente os principais conceitos inerentes ao programa da
unidade curricular. Em cada tema serão apresentados casos de leitura em relação aos quais os alunos serão
chamados a discutir de forma crítica o texto apresentado, quer individualmente quer, por vezes, em grupos de
trabalho. Serão também apresentados casos de estudo, relativos a casos reais de empresas e aplicáveis a um dos
tópicos do programa. Serão discutidos em aula e apresentada uma proposta de resolução.
A avaliação dos alunos deverá ser feita da seguinte forma:
- 50% - Teste de avaliação individual
- 50% - Desenvolvimento de um trabalho prático, em grupos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies to adopt the method include expository reading and discussion of texts and case
studies. Will be presented in expostiva by teaching key concepts inherent in the program of the course. Under each
theme will be presented for reading cases for which students will be called to discuss critically the text presented,
both individually and sometimes in work groups. Will also present case studies, relating to cases of actual
companies and applicable to one of the topics of the program. Will be discussed in class and submitted a draft
resolution.
The student assessment should be done as follows:
- 50% - Final individual Exame
- 50% - Group work
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca do
produto turístico e das ferramentas de suporte a uma gestão eficaz desse produto. A apresentação destas
ferramentas será feita através de metodologias expositivas, complementadas pela análise de conteúdo de sites,
vídeos de campanhas de comunicação e casos de leitura. A compreensão do conceito será mais facilmente
apreendida com a aplicação a um caso concreto de aplicação. É também objetivo da UC aprofundar a compreensão
daquele que é o comportamento do consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências
no processo de decisão do consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados.
Finalmente, é também objectivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector
turístico, o processo de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados. A
prossecução destes objectivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos, já que se entende que o desenvolvimento de
competências a este nível é obtido de forma mais eficaz se cada conceito apresentado for ilustrado com um
exemplo de aplicação concreto. A discussão de casos de estudo (desenvolvidos) em grupo permite, por um lado,
estudar de forma mais aprofundada um caso real e por outro, a discussão de opções e soluções de resolução em
grupo permite um efeito de sinergia e de aprendizagem em grupo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goals set for the course are to equip students for a knowledge of the tourism product and tools to support
effective management of the product. The presentation of these tools will be made through expository methods,
supplemented by content analysis of websites, videos of communication campaigns and case reading.
Understanding the concept will be more easily understood with the application to a particular case of application. It
also aims at UC deepen understanding of what is consumer behavior in tourism and hospitality sector, analyzing
the main influences on consumer decision process and the strategies of segmentation and positioning markets.
Finally, it is also an objective of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process
of creation and development of brand management and brand image in the markets. The pursuit of these objectives
is whether the theoretical approach to the major concepts, whether for practical application, using examples and
case studies, since it believes that the development of skills at this level is achieved more effectively if each concept
presented is illustrated with an example of practical application. The discussion of case studies (developed) group
allows one hand, to study in more depth a real case and secondly, to discuss options and solutions resolution
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allows a group synergy and group learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Chias, J. (2007). Turismo: o Negócio da Felicidade – desenvolvimento e marketing turístico de
países, regiões, lugares e cidades. São Paulo: SENAC.
- Kotler, P., Bowen, J. e Makens, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA –
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
- McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and
cases. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. e Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism
(4th ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Middleton, V.T.C. e Clarke, J. (2001). Marketing de Turismo: Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Campus.
- Tocquer, G. e Zins, M. (1999). Marketing do Turismo. Lisboa: Instituto Piaget.
- Zardo, E.F. (2003). Marketing Aplicado ao Turismo, 1.ª ed. São Paulo: ROCA.

Mapa IX - Promoção e Animação Turística e Gestão de Eventos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Promoção e Animação Turística e Gestão de Eventos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Dominique Ferreira Lopes 120h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
The main objectives of this Curricular Unit are understanding the importance of promotion and tourism activities in
the satisfaction of tourists, such as differentiating factors. And for the same purpose, understanding the relevance
of the management of events such as tourism products.
The key knowledge and skills to be acquired are:
Understanding the different types of events in tourism, and the steps that underlie their development.
Understanding the need to monitor trends in consumer behavior.
Know the basics of event management and identify opportunities for boosting of tourism events.
Identify, develop and apply techniques of tourist activities in different contexts.
Design the specificities of tourist activities.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Os principais objetivos da Unidade Curricular Promoção e Animação Turística e Gestão de Eventos são a
compreensão da importância da promoção e animação turística no âmbito da satisfação dos turistas, como fatores
diferenciadores. E, com a mesma finalidade, o entendimento da relevância da gestão de eventos como produtos
turísticos.
Os principais conhecimentos e competências a adquirir são:
A compreensão dos diferentes tipos de eventos em turismo, bem como as etapas subjacentes ao seu
desenvolvimento.
A compreensão da necessidade de acompanhar as tendências do comportamento dos consumidores.
Conhecer os princípios básicos de gestão de eventos e identificar oportunidades de dinamização de eventos
turísticos.
Identificar, conceber e aplicar técnicas de animação turística em diferentes contextos.
Conceber projetos de animação turística e eventos.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Contextualização.
II. Conceito de evento.
III. Planeamento de eventos no âmbito da animação e promoção turística.
IV. Recursos Humanos em animação turística e gestão de eventos.
V. Marketing Estratégico na gestão de eventos.

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

93 of 231

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

6.2.1.5. Syllabus:
I. Contextualization.
II. Event concept.
III. Planning of events within the entertainment and tourism promotion.
IV. Human Resources for tourist entertainment and event management.
V. Strategic Marketing in event management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Através da contextualização dos eventos e tipologias de eventos, pretende-se que os alunos entendam a evolução
da gestão dos eventos e tendências futuras no comportamento dos consumidores. Com o Planeamento de eventos
através da animação e promoção turística, conjuntamente com os princípios e práticas da Gestão de Eventos
(incluindo estudos de mercado), pretende-se que os alunos saibam identificar oportunidades de trabalho/negócio,
nomeadamente, no âmbito turístico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the contextualization of events and types of events, students should be able to understand the evolution of
the management of events and future trends in consumer behavior. By analyzing the principles of planning
promotion of tourism, together with case studies about Event Management (including market research), it is
intended that students understand how it becomes possible to identify business, particularly within the context of
tourism.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorre-se a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos, num primeiro momento e,
posteriormente, conceitos e práticas mais avançados. Serão apresentados casos práticos reais, de modo a que os
alunos entendam os conceitos teóricos aprendidos e sejam capazes de realizar a ponte na resolução de situações
reais. No contexto da presente UC e em termos de metodologias, irá recorrer-se a seminários (em regime
presencial), documentos de texto disponibilizados na plataforma (diapositivos de apoio), realização de um trabalho
prático (individual e/ou grupal) relativo ao desenvolvimento de um evento.
A avaliação contínua da U.C. baseia-se nos seguintes elementos:
• Participação nas aulas (10%).
• Trabalho de grupo prático que consiste em criar, desenvolver e gerir um evento (30%).
• Teste de avaliação (60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It will be used the contact in the classroom, explaining basic and advanced concepts. As a complement, there will
be used some practical lessons in order to apply theoretical concepts in practical cases. Finally, it will be asked to
students develop a work (in group) which consists in developing an event.
The assessment is based on the following elements:

• Class participation (10%).
• Practical work that consists in creating, developing and managing an event (30%).
• Exam (60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através da utilização de uma metodologia de avaliação contínua, que alia aulas teóricas e práticas com a
elaboração de um trabalho prático, pretende-se realizar a ponte entre os ensinamentos teóricos e académicos com
a sua aplicação no contexto de negócio.
O teste de avaliação servirá para aferir se os alunos entendem conceitos e práticas aceites no âmbito da promoção
e animação turística, bem como da gestão de eventos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the use of a continuous assessment methodology, which combines theoretical and practical classes with
the development of a practical work, we intended to make the bridge between academic theory and its application
to the business context.
The exam will be used to assess if students understood concepts and practices in the field of tourism promotion
and activities, as well as event management.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andrade, R.B. (1999). Manual de Eventos. Caxias do Sul: EDUCS.
Biosca, D. (1994). 200 Ideas para Atraer Clientes a un Hotel. Madrid: CDN-Ciencias de la dirección.
Matias, M. (2001).Organização de Eventos: procedimentos e técnicas. São Paulo: Manole.
Santesmases, M. (1999). Marketing, conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide.
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Mapa IX - Higiene e Segurança Alimentar
6.2.1.1. Unidade curricular:
Higiene e Segurança Alimentar
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa Pereira 60h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de coordenar a implementação um sistema de
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) baseado nos princípios do Codex Alimentarius, adequado à
especificidade dos negócios de restauração.
Os alunos deverão adquirir as seguinte competências:
- Ter conhecimentos básicos de microbiologia alimentar;
- Conhecer os perigos mais comuns que ocorrem na cadeia alimentar humana;
- Identificar a legislação aplicável mais relevante para o sector alimentar;
- Conhecer a estrutura e organização do Codex Alimentarius;
- Conhecer os pré-requisitos necessários para implementar um sistema HACCP;
- Conhecer as etapas necessárias para implementar um sistema HACCP segundo o Codex Alimentarius;
- Conhecer as Normas ISO22000; IFS; BRC e ERS;
- Conhecer o sistema de gestão de segurança alimentar, Safer Food Better Business, promovido pela agência de
Segurança Alimentar do Reino Unido.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending the curricular unit, the students should have the necessary competences to coordinate the
implementation of an HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) in a restaurant business, following the
Codex Alimentarius guidelines.
The students should acquire the following competences:
- To have basic knowledge of food microbiology;
- To know the most common dangers in the human food chain;
- Identify the most relevant food safety legislation for the sector;
- To know the structure of FAO/WHO’s Codex Alimentarius;
- To know the prerequisite program necessary to implement the HACCP system based in the Codex Alimentarius;
- To know the norms ISO 22000; IFS and BRC;
- To know the Food Standards Agency Safer Food Better Business Pack.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à microbiologia alimentar;
2. Perigos comuns na cadeia alimentar humana
3. Legislação aplicável aos negócios de restauração e catering
4. Pré-requisitos do sistema HACCP:
4.1 Operações de higienização (Limpeza e desinfeção);
4.2 Produtos para realização de higienização;
4.3 Lubrificantes adequados para utilização alimentar;
4.4 Higiene pessoal do manipulador de alimentos;
4.5 Higienização e desinfeção das mãos;
4.6 O uniforme do manipulador de alimentos;
4.7 Controlo de pragas;
4.8 Controlo e verificação da água potável e manutenção da potabilidade na rede interna;
4.9 Controlo e manutenção da cadeia de frio;
5. Metodologia para implementação do HACCP, segundo o Codex Alimentarius;
6. Normas ISO 22000, ERS, IFS, BRC;
7. Safer Food Better Business – FSA, United Kingdom
6.2.1.5. Syllabus:
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1. Introduction to food microbiology;
2. The most common dangers in the human food chain;
3. Food safety legislation for restaurants e catering;
4. HACCP prerequisite program;
4.1 Hygiene operations (cleaning and disinfection);
4.2 Hygiene products;
4.3 Lubricants suited for food use;
4.4 Personal hygiene of the food handler;
4.5 Hand Hygiene;
4.6 The food handler uniform;
4.7 Plague control;
4.8 Potable water, distribution and potability;
4.9 Cold chain maintenance;
5. HACCP implementation, based on the Codex Alimentarius guidelines;
6. ISO 22000, ERS, IFS, BRC norms;
7. Safer Food Better Business – FSA, United Kingdom
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a traduzir os passos seguidos na prática pelos
profissionais de segurança alimentar, no sentido de implementar sistemas de gestão de segurança alimentar em
empresas agroalimentares, baseados em princípios expostos no Codex Alimentarius.
São abordados os conceitos básicos importantes para a higiene e segurança alimentar, tais como a higiene dos
manipuladores, de instalações e dos alimentos, noções básicas de microbiologia, o plano de pré-requisitos,
conceito de risco, conceito de severidade , conceito e contaminação cruzada e os princípios e etapas do HACCP.
É enquadrada a legislação europeia e nacional em vigor, de forma a habilitar o aluno a fazer uma gestão da unidade
de restauração (num contexto de turismo) de acordo com os requisitos legais em vigor.
São abordadas de forma sucinta algumas normas relativas à segurança alimentar com relevância no plano
Europeu.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents are organized in a way which is similar to the steps followed by food safety
professionals when implementing food safety management systems in agro food businesses, based in the Codex
Alimentarius principles.
The basic concepts of food safety and hygiene are approached, such as handler hygiene, facilities hygiene, food
hygiene, basic notions of food microbiology, prerequisites programs, the notion of risk and severity, the concept of
cross contamination and the principles and steps of HACCP.
European and national legislation are lectured to make the student able to manage the restaurant business within
the law.
Some food safety norms are also lectured due to their relevance in the European scenery. These norms are usually
applied within food safety management systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se de duas formas:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Trabalhos prático sobre casos práticos de implementação de HACCP numa unidade de restauração.
A avaliação é contínua e traduz-se da seguinte forma:
- Assiduidade e pontualidade 10% da nota final;
- Exercícios em grupo realizados nas aulas 50% da nota final;
- Exame final 40% da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies of this curricular unit are divided accordingly to the following:
- Theoretical exposition of the themes lectured;
- Practical works made during classes about case studies of the implementation of HACCP in a restaurant
business.
The evaluation is continuous and it is made accordingly to the following:
- Assiduity and punctuality 10% of the final grade;
- Class exercises (group work) 50% of the final grade;
- Final exam 40% of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologia de ensino permitirão criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo),
que traduz à letra um dos princípios do HACCP. O HACCP é um trabalho de equipa, daí a importância e ponderação
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dos trabalho de grupo nesta unidade curricular.
A exposição teórica das matérias lecionadas é importante para dotar os alunos de conhecimentos de forma a
superarem com sucesso os trabalhos de grupo sobre HACCP.
A performance individual sobre os conhecimentos adquiridos será verificada no exame final.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies will allow the active participation of the students in the collective group works made
through classes. These groups works follow one principle of the HACCP which is the team work. So, that is why
this curricular unit values a lot the group works in the final grade.
The theoretical exposition of the themes it’s important to give the students the necessary knowledge to achieve
with success the group works about HACCP.
The individual performance about the lectured themes will be verified in the final exam.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Codex Alimentarius
http://codexalimentarius.net
FAO/WHO Food Standards
“Guia para controlo da segurança alimentar em restaurantes europeus”
Declan, J. Bolton
Bláithín Maunsell
The Food Safety Department
The national Food Centre – Republic of Ireland
Food Code 2009
United States Department of Health and Human Services
Regulamento CE 178 de 28 de Janeiro de 2002
Regulamento CE 852 de 29 de Abril de 2004
Regulamento CE 853 de 29 de Abril de 2004

Mapa IX - Contabilidade de custos aplicada
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade de custos aplicada
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro 90h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not appplicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Visa-se preparar o aluno nas técnicas necessárias à organização de contabilidades internas na indústria do
turismo. O aluno deverá saber extrair da contabilidade analítica a informação que seja útil para tomar decisões aos
vários níveis da gestão. Assim, pretende-se dar a conhecer a classificação dos custos, ensinar a determinar os
custos, apresentar os diferentes sistemas de custeio, realçando a necessidade de implementação de uma
Contabilidade de Custos para um mais adequado apuramento dos resultados, bem como para a análise da relação
custo-volume-resultados. E por fim, apresentar um modelo específico de aplicação da contabilidade de custos a
uma actividade do sector turístico, nomeadamente o sector hoteleiro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to prepare students in the techniques necessary to the internal accounts organization in
the tourism industry. Students should learn to extract useful cost accounting information in order to make
decisions at the various levels of management. Thus, it is intended to enlighten students on the classification of
costs and to determine costs, to present the different costing systems, highlighting the need to implement a Cost
Accounting for a more appropriate assessment of the results, as well as for the analysis of the cost-volume-profit
relationship, and to present a specific application model of cost accounting to an activity in the tourism sector,
namely the hotel sector.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – INTRODUÇÃO
II – CUSTOS: RECLASSIFICAÇÕES, CONCEITOS, HIERARQUIA DE CUSTOS E ANÁLISE DOS VÁRIOS TIPOS DE
RESULTADOS
III – ANÁLISE DAS COMPONENTES DO CUSTO DE PRODUÇÃO
IV – MÉTODOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE E REPARTIÇÃO DOS CUSTOS
V – SISTEMAS DE CUSTEIO NA IMPUTAÇÃO DOS CUSTOS
VI – ANÁLISE CUSTO – VOLUME – RESULTADOS
VII– Sistema Uniforme de Contas para a Industria do Alojamento (USALI)
6.2.1.5. Syllabus:
I – INTRODUCTION
II – COSTS: RECLASSIFICATIONS, CONCEPTS, HIERARCHY AND COST ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF
RESULTS
III – CATEGORIES OF MANUFACTURING COSTS
IV – METHODS USED FOR ANALYSIS AND COST ASSIGNMENT
V – COSTING METHODS AND COST ALLOCATION
VI – COST - VOLUME – PROFIT ANALYSIS
VII–Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A importância crescente da contabilidade de custos para as organizações, e a reconhecida necessidade de tomar
decisões em tempo útil e oportuno justifica a inserção do primeiro capítulo do programa para que sejam
apreendidos os fundamentos que justificam a unidade curricular.
De forma a compreender quais os principais tipos de custos é incluído no programa o segundo capítulo relativo à
reclassificação de custos e análise dos vários tipos de resultados.
Os restantes capítulos dão resposta aos últimos objectivos propostos relativos à necessidade de compreender a
aplicação da contabilidade de custos na estrutura organizacional, de ilustrar os procedimentos básicos ao nível da
contabilidade de custos e de distinguir os diferentes tipos de sistemas e métodos de imputação de custos. E por
fim, apresentar um modelo específico de aplicação da contabilidade de custos a uma actividade do sector turístico,
nomeadamente o sector hoteleiro analisando o sistema de contas USALI.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The growing importance of cost accounting for organizations, and the recognized need to make timely and
appropriate decisions justify the insertion of the first chapter of the program to be seized the grounds for the
course.
In order to understand what the main types of costs included in the program is the second chapter on the
reclassification of costs and analysis of various types of results.
The remaining chapters respond to the last proposed objectives relating to the need to understand the application
of cost accounting in organizational structure, to illustrate the basic procedures at the level of cost accounting and
to distinguish the different types of systems and methods of cost allocation. In order to present a specific
application model of cost accounting to an activity in the tourism sector, namely the hotel sector, we analyze the
USALI.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
Método expositivo e de ensino de conceitos relacionais, apoiado em diapositivos e na resolução de casos
práticos, procurando estimular a discussão em sala de aula e a aprendizagem cooperativa.
Textos de apoio facultados aos alunos em suporte electrónico
A avaliação da unidade curricular compreende a avaliação contínua que consiste na realização de um caso prático
com uma ponderação de 20% e de uma frequência com uma ponderação de 80%.
A realização do caso prático será em grupo e deverá ser entregue no final do semestre.
A frequência será realizada na época normal.
Os alunos que optarem pela avaliação contínua e não obtiverem a nota mínima de 8 valores na frequência serão
submetidos a exame de recurso em data a definir pela escola.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following teaching and learning methods will be used:
Exposition of fundamental cost accounting concepts and their relationships, supported by slides presentation
and resolution of practical exercises, stimulating the debate in the classroom and cooperative learning.
Support texts electronically available to students.
The curricular unit evaluation includes continuous assessment which consists of carrying out a practical case, with
a weighting of 20%, and a frequency, with a weighting of 80%.
The carrying out of the practical case will be done in groups and delivered until the end of the semester.
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The frequency will be held in the regular period of exams (época normal).
The students who opt for continuous evaluation and do not achieve a minimum grade of 8 in the frequency will be
submitted to examination in the”recurso” period of exams as scheduled in the school calendar of exams.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No início do semestre será apresentada a unidade curricular, resumindo os conteúdos programáticos que serão
abordados e explicando a metodologia de avaliação a adoptar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível,
designadamente, sebentas de apontamentos e exercícios sobre os conteúdos temáticos definidos para a unidade
curricular, entre outros.
A participação nas aulas deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando
ao espírito crítico dos alunos.
O docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias
leccionadas.
A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade desenvolvida no
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão permanente nas
aulas, quer teóricas quer práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester will be presented the curricular unit, outlining the syllabus contents that will be
addressed and explaining the evaluation methodology that will be adopted.
The acquisition of the defined competencies shall be deepened through the careful study of all the material
available, including greasy notes and exercises with the thematic content defined for the curricular unit, amongst
others.
Participation in the classroom must also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and appealing to
students' critical thinking.
In order to achieve a deeper knowledge of the taught matters, the teacher must promote the resolution of practical
cases.
The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working
methods to be used; take professional behaviors, to detect the importance of activity in a business context; apply
knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class, either theoretical or practices.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CAIADO, António Campos Pires. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão, Áreas Editora, 25.ª Edição, Lisboa.
CAIADO, António Campos Pires; CABRAL, Joaquim Viana. (2006). Casos Práticos de Contabilidade Analítica, Áreas
Editora, 2.ª Edição, Lisboa.
FRANCO et al. (2009). Temas de Contabilidade de Gestão: Os Custos, os Resultados e a Informação para a Gestão,
Livros Horizonte, 2.ª Edição, Lisboa.
PEREIRA, Carlos Caiano; FRANCO, Victor Seabra. (1994). Contabilidade Analítica, Editora Rei dos Livros, 6ª
Edição, Lisboa.
PEREIRA, Carlos Caiano; FRANCO, Victor Seabra. (2001). Contabilidade Analítica – Casos Práticos, Editora Rei dos
Livros, Lisboa
GARCÍA, Francisco Calero.(2007). Contabilidad de la empresa turística, Mc Graw Hill
NOGUÉS,Jordi Oller. (1994). Contabilidad de Costes para Agencias de viajes, Hoteles, Campings, Vislis
CANALS,Mesalles Lluis, (2010). Hotel control: gestion economica practica y analisis en un establ ecimiento de
alojamiento turistico, Laertes, Barcelona

Mapa IX - Auditoria e Fiscalidade em Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Auditoria e Fiscalidade em Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sara Alexandra da Eira Serra 90h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Auditoria em Turismo visa proporcionar aos alunos os conhecimentos necessários para
efectuar um correcto planeamento, execução e controlo de qualidade do trabalho de auditoria, tendo por base as
normas e princípios contabilísticos e de auditoria, com particular incidência no turismo.
No módulo de Fiscalidade:
- Compreender as regras gerais de tributação do rendimento. Compreender os princípios inerentes à tributação
dos fluxos internacionais de rendimentos.
- Assimilar os conceitos fundamentais inerentes ao IVA, tendo presente a matriz comunitária do imposto.
Compreender e aplicar as regras de localização das operações em sede de IVA, em particular das mais relevantes
no âmbito da actividade turística.
- Caracterizar a tributação dos imóveis em sede de IMI e IMT. Conhecer os benefícios fiscais em sede de tributação
do património, em particular os que se aplicam especificamente no âmbito do sector do turismo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Audit course in Tourism aims to provide students with the knowledge necessary to make a proper planning,
execution and quality control of audit work, based on the norms and principles of accounting and auditing, with
particular focus on tourism.
Module II - Taxation in Tourism
- Understand the general rules of taxation of income, the IRS and IRC. Understand the principles inherent in the
taxation of international income flows.
- Assimilate the basic concepts inherent in the VAT, bearing in mind the array of community tax. Understand and
apply the rules of locating operations in the VAT, in particular the most relevant in the context of tourism.
- To characterize the taxation of real estate in the seat of IMI and IMT. Knowing the tax benefits in place of taxation
of assets, particularly those that apply specifically within the tourism sector.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I – Auditoria em Turismo
Introdução à Auditoria; A Auditoria e a Sociedade; O Planeamento e a Execução de uma Auditoria; Relatórios e
Pareceres de Auditoria.

Módulo II – Fiscalidade em Turismo
A tributação do Rendimento; Imposto sobre o Valor Acrescentado; Tributação do Património; Benefícios Fiscais
aplicáveis no âmbito do sector do Turismo
6.2.1.5. Syllabus:
1. CURRICULAR UNIT SYLLABUS

Module I - Audit of Tourism
Introduction to Auditing; The Audit and Society; he Planning and Performing an Audit; 4. Audit Reports and
Opinions.

Module II - Taxation in Tourism
Income tax; The Value Added Tax (VAT); Property taxation; Tax benefits applicable under the Tourism sector.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final desta unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
• Compreender o papel da auditoria na área do turismo.
• Compreender as regras gerais de tributação do rendimento, em sede de IRS e IRC.
• Assimilar os conceitos fundamentais inerentes ao IVA.
• Caracterizar a tributação dos imóveis em sede de IMI e de IMT.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
At the end of this course students should be able to:
• Understand the role of audit in the area of tourism.
• Understand the general rules of taxation of income, the IRS and IRC.

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

• To assimilate the basic concepts inherent to VAT.
• Characterize the taxation of real estate in the seat of IMI and IMT.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de avaliação:
• Avaliação da assiduidade e participação dos alunos durante as aulas, com particular incidência quanto à
discussão e resolução de casos práticos e debate dos temas abordados nas aulas;
• Avaliação formativa adequada à aquisição de conhecimentos, capacidades e competências através de testes,
resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;
• A avaliação dos conhecimentos obedecerá às seguintes regras/ponderações:
Assiduidade, participação do aluno e comportamento em aula (10%);
1º Teste parcial (45%);
2º Teste parcial (45%);
• Os alunos dispensados de avaliação contínua são avaliados apenas por exame global.
• Os alunos poderão realizar melhoria de nota nos termos gerais previstos no RIAPA.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this course will be used the following methods of evaluation:
• Evaluation of attendance and participation of students during classes, with particular focus on the discussion and
resolution of case studies and discussion of the topics covered in class;
• Formative assessment appropriate to the acquisition of knowledge, skills and expertise through testing, resolution
of exercises and assignments, individual and group;

• The assessment of knowledge will obey the following rules / weights:
Assiduity, the student participation and his behavior in the classroom (10%);
1st partial test (45%);
2nd partial test (45%).
• Students exempted from continuous assessment are evaluated only by examining global
• Students may perform grade improvement in general terms set out in RIAPA.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o presente programa pretende-se formar alunos qualificados na área da auditoria e da fiscalidade, aptos a
realizar um conjunto assinalável e diversificado de funções, na sequência de uma formação que centra a
aprendizagem no aluno e o prepara para o contexto real de trabalho.
Assim, o pretende-se dotar os alunos com sólidos conhecimentos em auditoria e fiscalidade na área do turismo.
Deste modo, serão desenvolvidos esforços no sentido de preparar e incentivar os alunos a desenvolver e aplicar
mecanismos de consulta e de pesquisa que permitam, de um modo consciente e rigoroso, encarar as situações em
concreto de forma adequada.
Será aplicado, nesta disciplina, o sistema de aulas teórico-práticas, em que, numa primeira fase, se optará por dar
primazia ao magistério do docente, o qual será sempre permeável ao diálogo com os alunos, incentivando a sua
participação. Sempre que possível, a apresentação teórica será complementada por exemplos práticos que ajudem
à melhor compreensão da matéria tratada.
Num segundo momento serão tratadas situações práticas relacionadas com a matéria leccionada, promovendo-se
a intervenção dos alunos, sob a forma de resolução de exercícios práticos, esclarecimentos e diálogo com os
alunos. Os alunos são estimulados a participar activamente no decorrer das aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With this program aims to train qualified students in auditing and taxation, are able to undergo a remarkable and
diverse set of functions, following a training that focuses on student learning and prepare for the real work
environment.
Thus, the aim is to equip students with sound knowledge in auditing and taxation in tourism.
Thus, efforts will be made to prepare and encourage students to develop and implement mechanisms for
consultation and research that allow, in a conscious and rigorous, looking at concrete situations adequately.
Will be applied in this discipline, the system of practical classes, in which, initially, it will choose to give priority to
the teaching of teachers, which will always be susceptible to dialogue with students, encouraging their
participation. Whenever possible, the theoretical presentation will be complemented by practical examples that help
to better understand the subject matter.
In a second stage will be dealt with practical issues relating to the subject taught, promoting the involvement of
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students in the form of resolution exercises, information and dialogue with students. Students are encouraged to
participate actively during classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Bruno. (2005), Auditoria e Sociedade – Diferenças de expectativas, Publisher Team.
BAPTISTA DA COSTA, Carlos. (2007), Auditoria Financeira – teoria e prática, Editora Reis dos Livros, 8.ª Edição.
BAPTISTA DA COSTA, Carlos e CORREIA ALVES, Gabriel. (2007), Casos Práticos de Auditoria Financeira, Vislis
Editores, 4.ª Edição.
BRÁS CARLOS, Américo F. (2006), Impostos – Teoria Geral, Coimbra, Almedina.
CARLOS, Américo Brás, ABREU, Irene Antunes, DURÃO, João Ribeiro e PIMENTA, Maria Emília. (2008), Guia dos
Impostos 2008, Quid Juris, Lisboa.
CASALTA NABAIS, José. (2006), Direito Fiscal, Almedina, 4ª edição.
EILIFSEN, Aasmund; MESSIER, William; GLOVER, Steven and PRAWITT, Douglas. (2005), Auditing and Assurance
Services: International Edition, McGraw-Hill; INTSTDT Edition.
FAVEIRO, Vítor. (2002), O Estatuto do Contribuinte, a pessoa do contribuinte no Estado Social de Direito, Coimbra
Editora.
Legislação Diversa

Mapa IX - Técnicas de Guia em Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Guia em Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mécia Cunha Mota 90h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objectivo da unidade curricular é proporcionar ao estudante um conhecimento da forma como o
conceito de guia em turismo tem evoluído bem como a forma como os itinerários turísticos são pensados no
contexto português.
As competências a desenvolver são:
Compreender a forma como o conceito de guia em turismo tem evoluído ao longo da história e perspectivar novas
tendências para o futuro da profissão;
Entender a relação entre a profissão do guia de turismo e a forma como os itinerários turísticos são planeados;
Perceber a importância da informação turística actualizada e a respectiva influência das novas tecnologias na
profissão do guia de turismo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to give students an articulated understanding of the tourist guide concept and the
methodology for developing a tourist route.
The skills to develop are:
Understand the tourist guide concept and the new challenges for future;
Understand the relationship between the knowledge acquired and the way as touristic routes are constructed;
Understand the importance of touristic information and the influence of new technologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Perfil profissional do guia turístico
1.1. O conceito de guia de turismo
1.2. Principais tipos de guia de turismo
1.3. Características importantes do guia de turismo
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2.3. Regulamentação da profissão do guia de turismo
3. Técnicas e procedimentos da profissão do guia em turismo
3.1. Procedimentos técnicos em hotéis, transportes e aeroportos
3.2. Planificação de itinerários turísticos
4. Psicologia e comunicação do Guia de Turismo
4.1. Técnicas de comunicação e informação
4.2. A influência da globalização na comunicação e informação
5. O Guia e a Internet
5.1. A influência da internet na profissão do guia de turismo
5.2. Novos processos de informação, reserva e planificação.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The nature and evolution of tourist guide concept
1.1. The definition about tourist guide
1.2. Types of tourists guides
1.3. Characteristics about tourist guide
2. Legislation about tourist guide
2.1. Rights and duties of tourist guide
2.2. Tourist guide organizations
2.3. Legislation about the profession
3. Procedures and techniques of tourist guide
3.1. Technical procedures of tourist guide in hotels, transports and airports
3.2. Touristic routes planning
4. Communication techniques of tourist guide
4.1. Communicate and information technique
4.2. The globalization influence in communication and information
5. The guide and the internet
5.1. The internet influence in tourist guide
5.2. New procedures in reservation, information and planning
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são a natureza e evolução do conceito de guia de turismo; a legislação do guia de
turismo; os procedimentos e técnicas do guia de turismo; as técnicas de comunicação do guia de turismo e o guia
e a internet.
Estes conteúdos programáticos são coerentes com os objectivo da unidade curricular que são proporcionar ao
estudante um conhecimento articulado da forma como o conceito de guia em turismo tem evoluído bem como a
forma como os itinerários turísticos são pensados no contexto português.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are the nature and the evolution about tourist guide concept; the legislation about tourist
guide; procedures and techniques about tourist guide; communication skills about tourist guide and the guide and
internet.
These course contempt´s are consistency with the objectives of study unit wich are to give to the student the
opportunity na articulated knowledge about tourist guide concept evolution and the way as the tourist routes are
thought im Portugal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias contemplarão aulas de exposição teórica relativas aos conteúdos gerais de cada unidade
temática, as quais servirão ao estudante de referencial para a realização de trabalhos práticos, leituras e
preparação do exame.
Discussão nas aulas sobre aspectos teóricos dos conteúdos, exposição pelos alunos dos conteúdos de textos
científicos consultados através de trabalhos realizados em grupo, que serão submetidas a debate, que se alargará
ao grupo-turma.
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A avaliação será efectuada com base nos seguintes suportes de avaliação:
• Um exame individual a realizar no final do semestre, com ponderação de 50%;
• Trabalho escrito com ponderação de 40% (elaboração de um trabalho escrito com uma apresentação oral de 15
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minutos aos colegas);
• Participação em aula, assiduidade e discussão de casos práticos (10%). A avaliação da participação envolve a
observação de atitudes e comportamentos, e a forma como o aluno intervém activamente no decorrer da aula.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This evaluation system for the curricular unit is based on a written test, with a weight of 50%, a report, with oral
presentation with a weight of 40% and the participation on class with a weight of 10%.
The minimum grade required for the test is 8 values. A minimum final classification of 10 out of 20 is required for
approval in the curricular unit. No oral exam is considered.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias contemplarão aulas de exposição teórica relativas aos conteúdos gerais de cada unidade
temática, as quais servirão ao estudante de referencial para a realização de trabalhos práticos, leituras e
preparação do exame.
Discussão nas aulas sobre aspectos teóricos dos conteúdos, exposição pelos alunos dos conteúdos de textos
científicos consultados através de trabalhos realizados em grupo, que serão submetidas a debate, que se alargará
ao grupo-turma.

Estas metodologias estão de acordo com os objectivos da Unidade Curricular porque pretende-se acima de tudo
proporcionar ao estudante um conhecimento articulado dos conceitos básicos O principal objectivo da unidade
curricular é proporcionar ao estudante um conhecimento da forma como o conceito de guia em turismo tem
evoluído bem como a forma como os itinerários turísticos são pensados no contexto português.
As aulas de exposição teórica, a realização de trabalhos práticos, as duas visitas guiadas que estão a ser
organizadas pela docente da disciplina e pelos alunos ao Centro Histórico de Barcelos, onde os estudantes serão
os guias e serão avaliados na sua prestação na componente prática da cadeira e os debates que decorreram nas
aulas sobre a moderação da docente da disciplina permitem aos estudantes perceberem como o conceito de guia
de turismo tem evoluído e a forma como os itinerários turísticos são pensados e planeados em Portugal.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies included theory contempt’s about each thematic unit, which will be the student
reference for practical works, lectures and the exams preparation.
Class discussion about theory contempt’s, scientific texts and group work, which will be submitted to class debate.
These methodologies are consistent to the goals of curricular unit because the main objective is to give students
an articulated understanding of the basic concepts of tourist guide and evolution and the way as the tourist routes
are thought in Portugal.
The theory contempt´s, the practical works, the open class and the class debates supervised by the discipline
teacher give the students opportunity to understand the tourist guide concept evolution and the way as the tourist
routes are thought im Portugal.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CASTELLS, Manuel (2005), A era da informação: economía, sociedade e cultura, 2ª edição, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa.
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CHIMENTI, Sílvia; TAVARES, Adriana de M. (2011), Guia de Turismo – O Profissional e a Profissão, edição, Editora
Senac, Brasil.
CUNHA, Licinio (2007), Introdução ao turismo, 3ª edição, Editoral Verbo, Lisboa.
COHEN, Erik (1985), “The tourist guide: the origins, structure and dymamics of a role”, Annals of Tourism
Research, Volume 12, Issue 1, pp. 5-29.
GIDDENS, A. (2005), O mundo na era da globalização, 5ª ed., Lisboa, Editorial Presença.
HINTZE, Helio (2007), Guia de Turismo – Formação e Perfil Profissional, Editora Roca, Brasil.
LECLERT, Denis; MARTIN, Judith N. (2004), “Tour guide communication competence: French, German and
American tourists´ perceptions”, International Journal of Intercultural Relations, 28, pp. 181-200.
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Mapa IX - Projectos e incentivos em Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projectos e incentivos em Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vânia Natércia Gonçalves Costa 90h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular tem por base a análise de técnicas e práticas de gestão empreendedora no âmbito dos
projetos turísticos.
Neste sentido, procura-se dotar os alunos de conhecimentos no âmbito da organização, execução e análise de
projetos de investimento. bem como a conceitos relacionados com as decisões de investimento; avaliação de
projectos; selecção das fontes de financiamento e estrutura de capital, nomeadamente em projetos enquadrados
no âmbito do setor do Turismo. Para o qual, ao longo da unidade curricular, iremos promover a compreensão da
criação de um investimento de raiz, de um projecto de desenvolvimento de uma região, a avaliação e viabilidade de
uma nova área de negócio de uma empresa existente ou a criação de um novo produto turístico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit has for base the analysis of practical techniques and of enterprising management in the scope
of the tourist projects. In this direction, it is looked to endow the pupils with knowledge in the scope of the
organization, execution and analysis of investment projects. as well as the concepts related with the investment
decisions; evaluation of projects; selection of the financing sources and structure of capital, nominated in projects
fit in the scope of the sector of the Tourism. For which, throughout the curricular unit, we will go to promote the
understanding of the creation of an one, root investment project of development of a region, the evaluation and
viability of a new area of business of an existing company or the creation of a new tourist product.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Enquadramento institucional de projetos em Turismo
I.1 Programa e Política governamentais para o sector do desenvolvimento turístico em Portugal; - Grupos de
interesse e grupos de pressão;
I.2 O contributo da União Europeia para o desenvolvimento turístico;
I.3 O papel e a posição do sector privado na construção de uma nova política para o desenvolvimento turístico em
Portugal;
I.4 A Organização Mundial do Turismo e o desenvolvimento turístico;
I.5 Outras organizações nacionais e internacionais com relevo no desenvolvimento turístico.
II- Projetos de investimento em turismo

III. Simulação de investimento / Análise de casos práticos

6.2.1.5. Syllabus:
I.1 Tourism governmental Program and Politics for the sector of the tourist development in Portugal; - Groups of
interest and lobbies;
I.2 contribute of the European Union for the tourist development;
.3 the paper and the position of the private sector in the construction of a new politics for the tourist development in
Portugal;
I.4 the World-wide Organization of the Tourism and the tourist development;
I.5 Other national and international organizations with relief in the tourist development.
II Projects of investment in tourism
III. Simulation of investment/Analysis of practical cases
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes.
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Para a compreensão de alguns conceitos gerais, essenciais ao entendimento das finanças empresariais, serão
estudados, nos capítulos 1 e 2, alguns princípios e conceitos básicos.
Com o objetivo de fornecer algumas capacidades de análise de projectos aos estudantes, no capítulo 4 estudam-se
alguns métodos de avaliação de investimentos. Concretamente serão analisados métodos de avaliação em
contexto de certeza e métodos em contexto de incerteza. Finalmente, no capítulo 5 pretende-se que os estudantes
analisem a importância da estrutura dos financiamentos no âmbito do investimento.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias para a análise e
avaliação de uma decisão no âmbito de um investimento empresarial.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve in this course, as well as skills
to be acquired by students.
To understand some general concepts that are essential to the understanding ofbusiness finance, will be studied in
chapter 1 and 2, some basic concepts and principal: In order to provide analysis capabilities projects in chapter 4
we study some methods of investment appraisal. Specifically evaluation methods will analyzed in context of certain
and methods under of the structure of financing for investment. It is intended at the end of chapters provide
students with the skilss needed for the analysis and evaluation of a decision in a business investment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas, nas quais serão expostas as diferentes matérias seguidas
de exercícios práticos.
O sistema de avaliação da unidade curricular será com base na realização de um teste escrito e um trabalho de
grupo. A nota mínima exigida do teste escrito de 8 valores (não arredondados). A nota final da unidade curricular
corresponderá à média ponderada do teste e do trabalho de grupo, com a ponderação de 50% cada componente de
avaliação, sendo a nota final mínima para aprovação 10 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The system of evaluation of the curricular unit of Projects and Incentives in Tourism: i) The continuous evaluation
will be made on the basis of the accomplishment of a written test and a work of group. The demanded minimum
note of the written test of 8 values (not rounded off). The final note of the curricular unit will correspond to the
weighed mean of the test and the work of group, with the 50% balance each component of evaluation, being the
minimum final note for approval 10 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do
programa, nomeadamente através da apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos
programáticos.
Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais
profundo das matérias lecionadas, e aplicação prática das mesmas. Para o efeito são fornecidas aos alunos um
manual de apoio à elaboração de projetos de investimento em turismo que os mesmos deverão fazer-se
acompanhar na assistência às aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the
program, including the presentation of slides and examples of practical application of the program contents.
In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the
subjects taught, and practical application of them.
For this purpose students is provided theoretical and practical texts that they must be accompanied in attendance
in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barros, Carlos (2007). “Avaliação Financeira de Projectos de Investimento”, Escolar Editora.
Brandão, E. (2002), Finanças, Elísio Brandão, 2ª Edição.
Brealey, Richard; Myers, Stewart; ALLEN, Franklin (2007), “Princípios de Finanças Empresariais”, 8.ª Edição,
McGraw-Hill.
Quelhas, Ana Paula e Correia, Fernando (2004), “Manual de Matemática Financeira”. Almedina
Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jaffe, J. (2006), Fundamentals of Corporate Finance, 6.th edition, McGraw-Hill
International Editions.

Mapa IX - Etnografia e Gastronomia Portuguesa
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Etnografia e Gastronomia Portuguesa
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa Pereira 60h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not appplicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os alunos deverão ter as competências necessárias para no contexto turístico
enquadrar e divulgar a gastronomia e os produtos alimentares tradicionais Portugueses.
Os alunos deverão ser também capazes de utilizar a Etnografia Portuguesa como forma de divulgação das
tradições Nacionais do povo Português, no âmbito da gestão e promoção das operações turísticas.
Os alunos deverão adquirir as seguinte competências:
- Compreender os conceito básicos da análise sensorial aos alimentos;
- Identificar e distinguir as gastronomias regionais e a gastronomia Nacional;
- Conhecer as influências históricas da gastronomia Portuguesa e o impacto desta noutras culturas;
- Identificar as regiões vitivinícolas Nacionais e os seus vinhos mais importantes;
- Conhecer o ciclo dos produtos alimentares tradicionais, como o pão, o fumeiro, o vinho, os queijos, o azeite e o
bacalhau;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending the curricular unit, the students should have the necessary competences to promote the
Portuguese gastronomy and traditional foodstuffs, in a context of touristic activities.
The students should also be able to use Portuguese Ethnography literature, essays, data and materials to promote
the National traditions of the Portuguese people, during tourism operations.
The students should acquire the following competences:
- To know the basic concepts of food sensory analysis;
- Identify and recognize the differences between regional and National Portuguese Gastronomy;
- To identify the historic influences in the Portuguese gastronomy and its impact in different world foods;
- To identify the Portuguese wine production regions and its most important wines;
- To know the traditional production cycle of some traditional foods, such as bread, smoked /cured meats, wine,
cheeses, olive oil and cod fish;
- To characterize the traditional Portuguese confectionary;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Carácter Nacional – enquadramento social, económico, geográfico e natural de Portugal Continental e Ilhas
2. Introdução à análise sensorial dos alimentos;
3. A gastronomia Regional e Nacional em Portugal;
4. As dietas comuns em Portugal;
5. Modos de produção e as Denominações de Origem;
6. Os queijos e os enchidos Portugueses;
7. A doçaria Portuguesa;
8. O pão de origem Portuguesa;
9. O azeite em Portugal;
10. O café e sua importância no fenómeno turístico;
11. As frutas e castas de uvas de origem Nacional e sua caracterização;
12. O bacalhau;
13. Vinho, viticultura e cultura associada ao vinho;
14. A Etnografia Portuguesa;
15. Os edifícios e estilos arquitetónicos tradicionais e religiosos comuns em Portugal;
16. As artes plásticas tradicionais e as industrias populares;
17. Usos e costumes sociais em Portugal;
18. As tradições associadas à vida rural Portuguesa.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Portuguese National identity – a social, economic, geographic and natural approach of Continental Portugal
and its Islands;
2. Introduction to the sensory analysis of foodstuffs;
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3. Portuguese regional and National gastronomy;
4. The most common diets in Portugal;
5. Methods of production and the Protected Geographical Status for foodstuffs;
6. The Portuguese cheeses and smoked/cured meats;
7. The Portuguese confectionary;
8. The Portuguese bread;
9. The olive oil in Portugal;
10. Coffee and its importance in the touristic phenomena;
11. Portuguese fruits and their properties;
12. The cod;
13. Wine, oenology and associated culture;
14. Portuguese ethnography;
15. The traditional Portuguese housing architecture styles and religious buildings;
16. The traditional popular arts and crafts;
17. Ethnic and social traditions in Portugal;
18. Traditions related to the rural life.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a traduzir a abrangência da gastronomia e etnografia
portuguesa. Procura-se valorizar o património antropológico português numa vertente claramente útil às operações
turísticas.
Por isso, são valorizados os conteúdos mais relevantes e também os mais procurados pelo eventual cliente
turístico, permitindo assim obter facilmente uma mais valia dentro das operações de turismo. É o caso dos
diversos tópicos ligados à gastronomia, às tradições portuguesas, à arquitetura e aos objetos do dia-a-dia do
nosso passado rural, bem como as tradições portuguesas a ele associadas.
A organização dos conteúdos visa também desmistificar alguns preconceitos culturais que normalmente ocorrem
na população portuguesa sobre os temas lecionados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are organized in a way to show the vastness of the Portuguese gastronomy and ethnography. The
Portuguese anthropological heritage is highly valued, bearing in mind its usefulness to the normal touristic
operations.
So, the information demand of our touristic client is highly ~valued for choosing these contents. It is the case of the
topics related with the Portuguese gastronomy, the Portuguese traditions, architecture and objects related with our
past rural life, as well as, our past rural traditions.
The organization of the contents was also made in way to demystify some cultural misconceptions related to the
lectured themes, which are normally rooted in the Portuguese population.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se de duas formas:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Aulas práticas com algumas sessões de prova/degustações;
A avaliação é contínua e traduz-se da seguinte forma:
- Teste 1 50% da nota final;
- Teste 2 50% da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies of this curricular unit are divided accordingly to the following:
- Theoretical exposition of the themes lectured;
- Practical classes with some tastings sessions.
The evaluation is continuous and it is made accordingly to the following:
- Test no1 50% of the final grade.
- Test no2 50% of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas práticas vão permitir uma experiência sensorial efetiva que é difícil traduzir teoricamente. Vai dotar assim
os alunos de ferramentas mais aprofundadas sobre a gastronomia portuguesa e de formas como a valorizar no
contexto turístico.
A exposição teórica das matérias lecionadas também é importante para dotar os alunos de conhecimentos sobre a
etnografia e a gastronomia portuguesa, permitindo a sua utilização futura em contexto de trabalho.
A performance sobre os conhecimentos adquiridos será verificada nos 2 testes a realizar.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical classes will allow a sensorial experience for the students which is very difficult to transmit only by
theoretical classes. So, the students will have an extra asset about portuguese gastronomy that can be used in a
touristic context.
The theoretical exposition of the themes it is also very important to give the students the necessary knowledge
about Portuguese ethnography and gastronomy, allowing its future use in a work context.
The acquired knowledge performance will be verified with 2 tests.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
“On Food and Cooking – The Science and Lore of the Kitchen”
Harold McGee
Scribner
2004
“O Guia do Vinho do Porto”
Godfrey Spence
CentralLivros
1997
“Vinhos de Portugal 2003”
João Paulo Martins
Dom Quixote
2003
“Cozinha Tradicional Portuguesa”
Maria de Lurdes Modesto
Verbo
1982 – 3ª Edição
“Bibliografia Analítica de Etnografia Portuguesa”
Benjamim Enes Pereira
Instituto dos Museus e da Conservação
2009
“Ethnography Essentials – Designing, Conducting, and Presenting Your Research”
Julian M. Murchison
Jossey-Bass
2010
“Espigueiros Portugueses : sistemas primitivos de secagem e armazenagem de produtos agrícolas”
Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano
Dom Quixote
1994 – 1ª Edição
“Etnografia Portuguesa”
José Leite de Vasconcelos
Imprensa Nacional Casa da Moeda
“História de Portugal”
José Mattoso (Coordenação)
Círculo de Leitores
1992

Mapa IX - Protocolo e Relações Públicas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Protocolo e Relações Públicas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelaide Sofia Ribeiro Macedo 45h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito desta unidade curricular, pretende-se dotar os alunos com materiais e conhecimentos necessários na
arte de receber protocolarmente, seja de carácter mais diplomático, de carácter mais social ou empresarial. Ao
mesmo tempo, prepará-los para o ambiente da gestão de eventos e das relações públicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
As part of this course is intended to provide students with materials and knowledge needed in the art of protocol
receiving, is of a more diplomatic, more social or business. At the same time, prepare them for the atmosphere of
the event management and public relations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• O protocolo: conceitos e definições; origens do protocolo; tipos de protocolo.
• Cerimonial e protocolo oficial; protocolo empresarial; o protocolo na elaboração e acompanhamento de
programas sociais e de trabalho; o protocolo multicultural.
• Relações públicas e protocolo empresarial.
• Enquadramento da função relações públicas; a imagem organizacional.
• Comunicação protocolar; comunicação nas relações públicas.
6.2.1.5. Syllabus:
• Protocol: concepts and definitions, origins of the protocol, protocol types.
• Protocol and official protocol, business protocol, the protocol in the preparation and monitoring of programs and
social work; multicultural protocol.
• Public relations and business protocol.
• A framework for public relations function, the organizational image.
• Communication protocol, communication in public relations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Ao transmitir aos alunos os conceitos de protocolo e de relações públicas dotámo-los da capacidade de
compreender a importância do protocolo associado a diferentes situações e contextos, aplicar adequadamente e
com rigor os diferentes métodos protocolares e formas de comunicação negocial, desenvolver capacidades e
técnicas de relações públicas, desenvolver competências técnicas ao nível de organização e gestão de eventos e
identificar e caracterizar os diferentes fatores que compõem a imagem organizacional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
When you convey to students the concepts of protocol and public relations we have ensured them the ability to
understand the importance of the protocol associated with different situations and contexts, adequately and
accurately apply the different methods and forms of communication protocol negotiation, develop skills and
techniques public relations, develop technical skills to the level of organization and management of events and
identify and characterize the different factors that make up the organizational image.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No contexto do ensino, recorrer-se-á a aulas teóricas com exposição de conceitos básicos, num primeiro momento
e, posteriormente, mais avançados. De forma complementar, irá recorrer-se a aulas teórico-práticas no momento de
transportar conceitos teóricos para a prática, analisando imagens e pequenos vídeos relacionados com a matéria.
No contexto da presente UC e em termos de metodologias, irá recorrer-se a seminários (em regime presencial),
documentos de texto em disponibilizados na plataforma (diapositivos de apoio), e discussão, moderada pela
docente. De modo a avaliar a aquisição de conhecimentos e competências dos alunos, a avaliação será realizada
com base nos seguintes critérios seguidamente definidos: Participação e interesse nas aulas = 10%; Testes = 90%
Ou Exame final = 100%. Para obter aprovação na Unidade, os alunos deverão obter uma classificação final de dez
(10) valores. Caso não se verifique essa classificação, os alunos terão que se submeter a um exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the context of education, recourse will be with the theoretical exposition of basic concepts at first and then more
advanced. As a complement, will draw on theoretical and practical at the time of carrying theoretical concepts to
practice. In the context of this UC and in terms of methodologies, will appeal to seminars (classroom-based) text
documents available on the platform (supporting slides), and discussion, moderated by the teacher. In order to
evaluate the acquisition of knowledge and skills of students, the evaluation will be based on the following criteria
defined below. Participation and interest in class = 10%, Tests = 90%; or Final Exam = 100%. To gain approval in the
unit, students must achieve a grade of ten (10) values. Where there is no such classification, students will have to
undergo a final examination at a date defined
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visto que o protocolo é uma área muito teórica, é necessário proceder à explicação e à aquisição de conceitos e
regras; só depois de estas estarem assimiladas é possível analisar vídeos e imagens de forma a testar os
conhecimentos adquiridos. Assim sendo, é necessário que se comece com a parte teórica, passando depois à
análise prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the protocol is a very theoretical, it is necessary to the explanation and the acquisition of concepts and rules,
only after they are treated is possible to analyze videos and images in order to test the knowledge acquired.
Therefore, it is necessary to start with the theoretical part, after passing the practical examination.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Lafuente, C.F. (2007). Protocolo para eventos – técnicas de organización e actos 1. Edições Protocolo.
Sousa, J.P. (2004). Planificando a comunicação em relações públicas. Florianópolis: Letras Contemporâneas.
Amaral, Isabel. (2000). Imagem e sucesso. Guia de protocolo para empresas. Lisboa: Editorial Verbo.

Mapa IX - Desenvolvimento Sustentável e Contabilidade Ambiental
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento Sustentável e Contabilidade Ambiental
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro 90h (D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende transmitir aos alunos conhecimentos na área da contabilidade social e ambiental.
Em particular, pretende-se que os alunos sejam capazes de:
-compreender as adaptações a efectuar no sistema de informação das organizações, de forma a introduzir as
matérias sociais e ambientais;
-assimilar as formas de tratamento contabilístico das questões ambientais e dos instrumentos de divulgação social
e ambiental;
-compreender a forma como a informação de sustentabilidade pode contribuir para a tomada de decisão no âmbito
da gestão social e ambiental das organizações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide students with knowledge about the social and environmental accounting. In particular,
it is intended that students should be able to:
- Understand the adjustments that should be made in the information system of organizations, to incorporate social
and environmental matters;
- Assimilate the accounting treatments of environmental issues and the instruments of social and environmental
disclosure;
- Understand how sustainability information can contribute to decision making regarding the management of social
and environmental matters of organizations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – A responsabilidade das organizações no âmbito da sustentabilidade
Conceito e princípios de desenvolvimento sustentável.
Políticas públicas nacionais e internacionais em matéria de sustentabilidade.
A responsabilidade social e ambiental das organizações
II - A integração das variáveis sociais e ambientais na estratégia e gestão organizacional.
As práticas de gestão ambiental no âmbito da estratégia organizacional
Sistemas de gestão ambiental
Sistemas de gestão de responsabilidade social
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Sistemas de gestão integrados
III - O sistema de informação da sustentabilidade e a contabilidade.
A contabilidade como ferramenta de informação para a responsabilidade social e ambiental
A contabilidade financeira ambiental: reconhecimento, valorimetria e divulgação das questões sociais e
ambientais.
O relato da responsabilidade social: Normas/orientações
Global Reporting Iniciative (GRI).
Accountability 1000 (AA1000).
- Social Accountability 8000 (SA8000).
6.2.1.5. Syllabus:
I - The responsibility of the organizations within the sustainability
1. Concept and principles of sustainable development.
2. National and international public policies regarding sustainability.
3. The social and environmental responsibility of organizations.
II - The integration of social and environmental variables in strategy and organizational management.
1. The environmental management practices within the organizational strategy
2. Environmental Management Systems
3. Management systems of social responsibility
4. Integrated management systems
III - The information system of accounting and sustainability.
1. Accounting as an information tool for social and environmental responsibility
2. The financial accounting environment: recognition, measurement and disclosure of social and environmental
issues.
3. The account of social responsibility: Standards / Guidelines
- Global Reporting Initiative (GRI).
- Accountability 1000 (AA1000).
- Social Accountability 8000
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A compreensão das adaptações a efectuar no sistema de informação das organizações, de forma a introduzir as
matérias sociais e ambientais é alcançada pelos pontos I e II do programa. O conhecimento das formas de
tratamento contabilístico das questões ambientais e dos instrumentos de divulgação social e ambiental é
proporcionado pelo ponto III. A compreensão da forma como a informação de sustentabilidade pode contribuir
para a tomada de decisão no âmbito da gestão social e ambiental das organizações é alcançado pelos pontos II e
IV do programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The understanding of the adjustments to be made in the information system of organizations, in order to introduce
the social and environmental issues is achieved through the points I and II of the program. Knowledge of
accounting treatments of environmental issues and the instruments of social and environmental disclosure is
provided by Section III. The understanding of how information can contribute to sustainability decision-making in
managing social and environmental matters of organizations is achieved by points II and IV of the program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método expositivo é combinado com o método interativo e teórico-prático. A avaliação é efetuada através de um
exame individual (70%) e através da elaboração de um trabalho sobre a divulgação voluntária das empresas (30%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecture method is combined with the interactive and theoretical-practical method. The evaluation is done
through an individual examination (70%) and by developing a paper on voluntary disclosure (30%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o método expositivo os conteúdos da unidade curricular são explicados aos alunos, abordando-se
teoricamente o relato trio enquadramento normativo e a operacionalização da contabilidade de grupos
económicos. Com o método interativo e teórico-prático, em que os alunos questionam o docente e vice-versa
durante a resolução de casos que simulam problemas da contabilidade de grupos económicos, procura-se rever e
consolidar os conhecimentos transmitidos pelo método expositivo e alcançar a compreensão da informação
económica-financeira fornecida pelas demonstrações financeiras consolidadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the expository method the contents of the course are explained to students, teaching the main theoretical
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concepts and the implications of the corporate sustainability reporting (triple bottom line). With the interactive
method and theoretical-practical, in which students question the teacher and vice versa during the review of case
studies related to sustainability reporting, knowledge gained from the theoretical exposition is consolidated.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
EUGÉNIO (2011), Environmental accounting, Verlag Dashöfer.
EUGÉNIO (2004), Management and Environmental Accounting, Publisher Áreas.
GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI, 2006), Sustainability Reporting Guidelines.
International Federation of Accounts (IFAC, 2006), Professional Accountants in Business—At the Heart of
Sustainability?, Information Paper.
LARRINAGA GONZALÉZ, Carlos; MONEVA ABADIA, José M.; LLENA MACARULLA, Fernando; CARRASCO
FENECH, Francisco; CORREA RUIZ, Carmen (2002), Accounting regulation of environmental information: Spanish
and international regulations, Monographs AECA.

Mapa IX - Gestão de Alimentação e Bebidas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Alimentação e Bebidas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa Pereira - 60h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os alunos deverão ter as competências necessárias para realizar a gestão
operacional de um negócio de restauração ou de um departamento alimentar e de bebidas de uma unidade
hoteleira.
Os alunos deverão adquirir as seguinte competências:
- Aprender a inovar no sector da restauração;
- Estar familiarizado com a cozinha profissional e os diferentes processos de produção que nela ocorrem;
- Identificar e conhecer os equipamentos profissionais de cozinha;
- Saber gerir e controlar os processos de produção e de serviço prestado ao cliente;
- Identificar e conhecer os diferentes tipos de produção de cozinha;
- Identificar e conhecer os diferentes tipos de serviço;
- Otimização da operação de compras;
- Saber elaborar e custear receitas e os diferentes tipos de menu;
- Identificar a legislação necessária para o sector;
- Saber fazer um Controlling da produção de cozinha e bar;
- Planear a abertura de um estabelecimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending the curricular unit, the students should have the necessary competences to manage a restaurant
business, or, to direct an hotel food and beverage department.
The students should acquire the following competences:
- To learn to innovate in the restaurant business;
- Be familiarized with the professional kitchen, to know its equipments and all the processes that occur in it;
- Manage and control the food production processes and the service to the customer;
- Identify the different types of food production that happen in the kitchen;
- Identify the different types of service to the customer;
- Optimization of the purchase operation;
- Manage the food cost of the different recipes and menus;
- Identify the necessary legislation of the applicable to the sector;
- Controlling the kitchen and bar production;
- Plan the opening of a restaurant business.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1.Inovação no sector da restauração como forma de gerar valor;
Enquadramento do sector em Portugal
2.Legislação necessária para os processos de licenciamento;
3.Identificar as operações mais comuns na cozinha profissional;
4.Identificar e gerir os equipamentos necessários para as diferentes operações;
5.Gestão de produção de cozinha
5.1Gestão de stocks e do processo de compras;
5.2Os diferentes processos de produção;
5.2.1Processos Tradicionais;
5.2.2Processo Cook-Chill;
5.2.3Processo Cook-Freeze;
5.2.4Produção de Bebidas
6.Controlling da produção de cozinha e de bebidas;
7.Os diferentes tipos de serviço possível para o cliente;
8.Elaboração de menus e definição do preço de venda;
9.Os recursos humanos na restauração;
10.Sistemas informáticos de gestão;
11.Sistemas de gestão da qualidade.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Innovation in the restaurant sector as a way to create added value;
The restaurant sector in Portugal;
2.The necessary legislation to the licensing process ;
3.Identify the most common operations in the professional kitchen;
4.Identify and manage the different types of equipments necessary to the confection process;
5.Kitchen production management
5.1Stock management and procurement;
5.2Production processes;
5.2.1Traditional processes;
5.2.2Cook-Chill;
5.2.3Cook-Freeze;
5.2.4Drink production
6.Food and drink production controlling;
7.The different types of service;
8.Menu elaboration and price definition;
9.The human resources in the restaurant business;
10.Information technologies in food management;
11.Quality management systems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a fornecer aos alunos conhecimentos básicos sobre
temas importantes que um gestor de alimentação e de bebidas tem de ter de forma a gerir eficazmente um
departamento/unidade de alimentação e de bebidas.
Devido à importância das operações de alimentação e de bebidas nas entidades ligadas às operações turísticas, o
aluno vai ser familiarizado com os processos que ocorrem normalmente na cozinha profissional, tais como, os
processos de produção, o controlling, a elaboração dos menus e o respetivo preço dos pratos, os diferentes tipos
de serviço ao cliente e as características dos recursos humanos afetos à restauração.
É enquadrada a legislação nacional em vigor, do setor da restauração de forma a habilitar o aluno a gerir melhor
aspetos ligados com o licenciamento das instalações.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents are organized in a way that emulates the needs of a typical workday for a food and
beverage manager. That will allow a good performance in a work context by the students.
Due to the high importance of the food and beverage department in touristic operations, the student will be
familiarized with the normal processes that occur in the professional kitchen, such as the production processes,
production controlling, menu elaboration, dish selling price, types of service to the client and the characteristics of
the human resources that work in the restaurant business.
It is also give a general overview of the necessary Portuguese legislation so that the student is able to manage
facilities startup.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se de duas formas:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Exercícios práticos realizados nas aulas.
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- Trabalho de grupo 30% da nota final;
- Testes (2) 70% da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies of this curricular unit are divided accordingly to the following:
- Theoretical exposition of the themes lectured;
- Practical exercises made through classes.
The evaluation is continuous and it is made accordingly to the following:
- Group work 30% of the final grade;
- Exams (2) 70% of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os exercícios e trabalhos realizados nas aulas simulam de certa forma a realidade que ocorre normalmente em
contexto de trabalho, usando-se para tal ferramentas informáticas como folhas de cálculo.
O trabalho de grupo tem como objetivo levar os alunos a procurar o conhecimento como forma a superar os
problemas. Permite também trabalhar as competências interpessoais, delegação de tarefas e gestão do tempo.
A exposição teórica das matérias lecionadas é importante para dotar os alunos de conhecimentos de forma a
superarem com sucesso as tarefas do dia em normal contexto de trabalho.
A performance individual sobre os conhecimentos adquiridos será verificada no exame final.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical exercises made in the classroom emulate the normal reality that happens during normal workdays of
the food and beverage manager. It is valued the use of computer programs, such as worksheets.
The work group has an objective to lead the students in the quest to search for knowledge to solve workday
problems. It will also allow the students to work their human skills, task delegation and time management.
The theoretical exposition of the themes it’s important to give the students the necessary knowledge to achieve
with success the task of the normal workday.
The individual performance about the lectured themes will be verified in the final exam.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Food and Beverage Management” – 4ª Edição
Andrew Lockwood
Bernard Davis
Ioannis Pantelidis
Peter Alcott
Butterworth-Heinemann / Elsevier
2008
“Introdução à Gestão da Restauração”
José Ribeiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Março de 2011
“Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hoteleiros” – 2ª Edição revista
Victor Monteiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Maio de 2010

Mapa IX - Sistemas de Informação Geográfica Aplicada ao Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica Aplicada ao Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Marques Pereira - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Possuir noções gerais e integradas sobre o conceito de sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Possuir noções gerais sobre Bases de Dados
Construir uma base de dados para ambiente SIG
Construir uma base cartográfica vectorial para ambiente SIG
Saber manusear e ter capacidade para resolver problemas básicos com o apoio do SIG
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Possess general knowledge and on the concept of integrated information systems (GIS)
Possess general knowledge about Databases
Building a database for GIS
Building a base map for vector GIS
Know how to handle and be able to solve basic problems with the support of GIS
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Evolução histórica dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
- Sistema de Gestão de Bases de Dados
1. Noções teóricas de bases de dados
2. Base de Dados Relacional / Base de Dados orientada para objectos
3. Construção e estruturação de uma Base de Dados Relacional
4. Teste e Refinamento da Base de Dados Relacional
- Criação, aquisição, estruturação e implementação de uma cartografia digital para ambiente SIG
- Software SIG
1. Introdução ao software SIG AutocadMap 3D
2. Comandos básicos
3. Topologias
4. Inserção de Bases de Dados em ambiente SIG
5. Ligação das Bases de Dados aos elementos cartográficos
6. Exercícios de simulação e construção de cenários em ambiente SIG
6.2.1.5. Syllabus:
- Historical development of Geographic Information Systems (GIS)
- Management System Database
1. Theoretical notions of databases
2. Relational Database / Database object-oriented
3. Construction and structuring of a Relational Database
4. Testing and Refinement of Relational Database
- Creation, acquisition, structuring and implementation of a digital mapping for GIS
- GIS software
1. Introduction to 3D GIS software AutocadMap
2. basic commands
3. topologies
4. Inserting Database in GIS environment
5. Connection of Databases to map elements
6. Simulation exercises and scenario building in GIS environment
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Possuírem noções teóricas sobre SIG
- Ter conhecimento e opinião crítica própria sobre as melhores soluções no âmbito das ferramentas SIG
- Saber construir e consultar uma Base de Dados vocacionada para ambiente SIG
- Saber construir uma base cartográfica vectorial
- Possuir a capacidade de manusear e resolver problemas de planeamento e gestão turística com o recurso ao SIG
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- Have theoretical notions about GIS
- Acknowledge and own critical opinion on the best solutions within the GIS tools
- Knowing how to build and query a database dedicated to GIS
- Knowing how to build a base map vector
- Have the ability to handle and solve problems in planning and tourism management with the use of
GIS
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprovação da disciplina é obtida com o mínimo de 10 valores, com um peso de 50% o exame e 50% o trabalho
prático.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The approval of the discipline is achieved with a minimum of 10 points, with a weight of 50% examination and 50%
practical work
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo e trabalho prático.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, and practical
work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AUTODESK – “Manual de utilização do Autodesk Map 5”, Autodesk, 2002.
CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA (CEFA) – “Novas tecnologias de informação CAD/GIS/GPS” –
não publicado, Barcelos, 2006.
CHRISMAN, N. – “Exploring geographic information systems”, John Wiley & Sons, Inc., 1997.
EUROPEAN COMISSION – “Panel-GI compendium a guide to GI and GIS”, European Comission, 2000.
FONSECA, A.; FERNANDES, J. “Detecção Remota”, Editora LIDEL, Lisboa, 2004.
MATOS, J. – “Fundamentos de informação geográfica”, Editora LIDEL, Lisboa, 2001.
PEUQUET, D.J.; MARBLE, D. F. – “Introductory readings in Geographic Information Systems”, Taylor & Francis,
London, 1990.
PUEBLA, J.; GOULD, M. – “SIG: Sistemas de información geográfica” – Editorial síntesis, Madrid, 1992.
SOUSA, J. – “Sistemas de Informação Geográfica com o Autodesk Map 3D”, FCA editora de informática, 2005.

Mapa IX - Direito do Património Cultural
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Património Cultural
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joana Fernandes - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender o conceito de bem cultural e distinguir as categorias de bens culturais;
- Conhecer os regimes jurídicos de proteção e de valorização dos bens culturais;
- Conhecer os direitos, garantias e deveres dos cidadãos em matéria de património cultural e identificar a atuação
da Administração do Património Cultural.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the concept of cultural property and to distinguish the categories of cultural property;
- Know the legal arrangements for the protection and recovery of cultural property;
- Meet the rights, guarantees and duties of citizens in terms of cultural heritage and identify the actions
Administration of Cultural Heritage
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Património cultural, bens culturais, Direito do Património Cultural e política do património cultural.
2. Evolução histórica do ordenamento jurídico português do património cultural.
3. Direito Constitucional do Património Cultural.
4. A Administração Pública do património cultural.
5. Princípios gerais do Direito do Património Cultural.
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6. Direitos, garantias e deveres dos cidadãos.
7. Regime geral de proteção dos bens culturais.
8. A circulação dos bens culturais (direito comunitário e direito internacional).
9. Regime geral de valorização dos bens culturais.
10.Regimes especiais de proteção e valorização dos bens culturais.
11.Regime fiscal.
12.Tutela penal e contraordenacional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Cultural heritage, cultural, Cultural Heritage Law and politics of cultural heritage.
2. Historical evolution of the Portuguese legal system of cultural heritage.
3. Constitutional Law of Cultural Heritage.
4. Public administration of cultural heritage.
5. General Principles of the Law of Cultural Heritage.
6. Rights, guarantees and duties of citizens.
7. General system of protection of cultural property.
8. The circulation of cultural (international law).
9. General system for the recovery of cultural property.
10. Special protection regime and recovery of cultural property.
11.Regime tax.
12. Criminal custody
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta UC,
bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a coerência entre estes dois
parâmetros.
Nos pontos 1 a 6 estudam-se os conceitos, os princípios e as garantias que enformam o direito do património
cultural. Nos pontos seguintes densifica-se o regime jurídico aplicável aos bens culturais.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias à análise e julgamento
profissional das disposições contidas no normativo legal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve for this UC, as well as skills to
be acquired by students. Exemplifies itself, then the consistency between these two parameters.
In chapters 1 to 6, we study the concept, the principles and the guarantees of the cultural heritage law. In the next
chapters is densified the legal regime relevant for cultural goods. It is intended, at the end of chapters provide
students with the skills needed for analysis and professional judgment of the legal normative.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Visionamento de diapositivos sobre as temáticas do programa;
- Realização de trabalhos práticos e análise de estudos de caso disponibilizados pelo docente.
A avaliação normal da unidade curricular compreende a realização de umas frequências ambas com a ponderação
de 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methodologies will be used for teaching and learning:
- Visioning slide on the themes of the program;
- Carrying out practical and analysis of case studies provided by the teacher.
A normal evaluation of the course comprises the realization of two tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizado, no início do semestre, o programa da unidade curricular, resumindo os conteúdos
programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado aos estudantes, promovendo também a pesquisa e recolha de bibliografia adicional.
O docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias
lecionadas.
A discussão das temáticas em aula deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e
apelando ao espírito crítico dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester, it will be provided, the program of the course, summarizing the program content
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that will be addressed and explained of the assessment methodology to be adopted.
The acquisition of skills should be developed through the careful study of the material available to students, and it
will be promoted the research of additional references. The teacher should promote the realization of practical
cases, to a deeper knowledge of subjects. The discussion of the themes in the classroom should also be
encouraged by the teacher, asking questions relevant and appealing to critical thinking of students. The evaluation
system the presentation of group works by students, with discussion of the topics presented.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BRAVO, J. R., A protecção penal do património cultural, in Scientia Jurídica, t. 46 n.º 268-270 JulhoDezembro, 1997, p. 237-264.
MIRANDA, Jorge; CLARO, João Martins; ALMEIDA, Marta Tavares de (coord.); Direito do Património Cultural, INA,
Oeiras, 1996.
NABAIS, J. C., Introdução ao Direito do Património Cultural, Almedina,Coimbra, 2004.
NABAIS, J. C., Noção e Âmbito do Direito do Património Cultural, in Revista do CEDOUA, ano III, n.º 2,
CEDOUAFDUC, Coimbra, 2000, pp. 11-38.
ANDRADE, V., La proteccion des biens culturels (rapportportugais), in, Travaux de l’Association Henri
Capitant, tomo XL, Paris, 1989, pp. 473-481.
ARAÚJO, F., O actual regime jurídico da protecção e salvaguarda do património arquitectónico.
Património/Território – Interacções, in Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.ºs 18/19, Dezembro 2002Junho 2003, pp.9-39.
BRITO, M., Sobre a legislação do património cultural, in, Revista Jurídica da A.A.F.D.L. (11/12),
1989, pp.161-177.

Mapa IX - Bases de dados em Turismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de dados em Turismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
A UC não se encontra em funcionamento pelo que não tem nenhum docente associado.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a natureza das arquiteturas de sistema de informação.
- Compreender a evolução dos referenciais metodológicos de planeamento de sistemas de informação.
- Conhecer as noções essenciais inerentes às tecnologias das bases de dados.
- Saber abstrair e modelar a informação dos problemas reais em estruturas implementáveis em bases de dados.
- Criar e manipular tabelas e registos em bases de dados.
- Adquirir conhecimentos subjacentes à administração de bases de dados relacionais
- Os alunos deverão estar aptos a selecionar a melhor opção para gestão e armazenamento dos dados da sua
atividade profissional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the nature of information system architectures.
- Understand the evolution of the methodological framework for planning information systems.
- Understand the key concepts inherent to the technologies of databases.
- Learn to abstract information and modeling of real problems in deployable structures in databases.
- Create and manipulate tables and records in databases.
- Acquire knowledge underlying the administration of relational databases
- Students should be able to select the best option to manage and store data from your
professional activity.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Dados versus informação e conhecimento
2. Modelação de Processos de Negócio
3. Planeamento de Sistemas de Informação
4. Concepção de bases de dados
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5.Sistemas de gestão de bases de dados
6.Introdução aos modelos de bases de dados
7.Álgebra relacional e normalização
8.Introdução às linguagens de definição e manipulação dos dados (SQL).
6.2.1.5. Syllabus:
1.Dados versus information and knowledge
2. Modeling Business Processes
3. Planning Information Systems
4. Design database
5.Process systems management database
6.Introdução the model database
7.Álgebra relational and standardization
8.Introdução the definition languages and data manipulation (SQL).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo que um dos objetivos da Uc passa por compreender a natureza das arquiteturas de sistema de informação,
serão abordados no programa os conceitos de Dados versus informação e conhecimento , a modelação de
Processos de Negócio e o Planeamento de Sistemas de Informação.
No sentido de conhecer as noções essenciais inerentes às tecnologias das bases de dados, saber abstrair e
modelar a informação dos problemas reais em estruturas implementáveis em bases de dados e criar e manipular
tabelas e registos em bases de dados, o programa procura nos pontos seguintes explorar os conceitos de
Concepção de bases de dados, sistemas de gestão de bases de dados e introduzir os modelos de bases de dados,
nomeadamente, relacionais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since one goal of UC is to understand the nature of information system architectures will be addressed in the
program versus the concepts of data information and knowledge, the modeling of Business Processes and
Information Systems Planning.
In order to know the essential concepts inherent in the technology of databases, namely abstraction and modeling
information from the real problems in deployable structures in databases and create and manipulate tables and
records in databases, the program seeks to explore the following points Design concepts database management
systems and databases introduce models databases, including relational.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino passará pelo método expositivo, com recurso a slides para introdução dos principais
conceitos teóricos subjacentes ao programa da unidade curricular.
Igualmente, as aulas deverão passar pela análise de bases de dados e aplicação das mesmas a um trabalho
prático.
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will go through the lecture method, using slides to introduce the main theoretical
concepts behind the program of the course.
Also, the classes should go through the analysis of databases and apply them to practical work.
The evaluation will be developed through two tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo que os objetivos da UC passam por compreender a natureza das arquiteturas de sistema de informação, a
evolução dos referenciais metodológicos de planeamento de sistemas de informação e entender as noções
essenciais inerentes às tecnologias das bases de dados, este conhecimento terá de passar por uma exposição
teórica dos conceitos aqui refletidos.
Por outro lado, sendo também propósito da UC saber abstrair e modelar a informação dos problemas reais em
estruturas implementáveis em bases de dados, criar e manipular tabelas e registos em bases de dados, de forma a
que os alunos estejam aptos a selecionar a melhor opção para gestão e armazenamento dos dados da sua
atividade profissional, a metodologia das aulas deverá também, necessariamente passar pela aplicação prática
destes conceitos, recorrendo ao uso efetivo das bases de dados e ao tratamento dos dados aí armazenados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the curricular unit objectives are to understand the nature of information system architectures, the
development of methodological frameworks for planning information systems and understand the key concepts
inherent in the technology of databases, this knowledge will have to go through an exhibition theoretical concepts
reflected here.
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On the other hand, the purpose of curricular unit is also knowing disregard the information and modeling of real
problems in deployable structures in databases, create and manipulate tables and records in databases, so that
students are able to select the best option to manage and store data of their professional activity, classroom
methodology must also necessarily pass through the practical application of these concepts, using the effective
use of databases and processing of the data stored therein.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Powell, G. (2006). Beginning database design: John Wiley & Sons, Inc.
Watson, R. T. (2006). Data management: Databases & organizations: John Wiley & Sons, Inc.
Amaral, L. (1994). PRAXIS: Um Referencial para o Planeamento de Sistemas de Informação, Tese de doutoramento,
Universidade do Minho.
Ambrose, G. (2007). Enterprise Architectures and digital Administration: Planning, design, and assessment. World
Scientific Publishing.

Mapa IX - Direito das Relações Laborais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito das Relações Laborais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Iva Alberta Teixeira Faria - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A cadeira de Direito das Relações Laborais destina-se a preparar os alunos para a identificação do trabalho
subordinado, conhecer os aspetos essenciais e fulcrais do seu regime, por forma a identificar a situação jurídicolaboral e o seu conteúdo essencial e identificar e articular o universo de fontes de Direito do Trabalho,
compreendendo as diferenças de regime dos contratos de trabalho especiais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Practical applications on job of knowledge and competencies acquired.
Apprehension and comprehension of employment laws.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Introdução. Noção, objeto e âmbito do Direito do Trabalho. II – As Fontes do Direito do Trabalho. Fontes comuns
e próprias do Direito do Trabalho e respetiva hierarquia. O princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. III
– A situação jurídica laboral. Os sujeitos da relação individual e da relação coletiva de trabalho. O trabalho
subordinado e a retribuição. IV – O Contrato de Trabalho. Aspetos gerais. Noção e elementos. Os sujeitos do
contrato de trabalho. A formação do contrato de trabalho. O conteúdo da relação jurídico-laboral individual. A
modificação e suspensão do contrato de trabalho. A cessação do contrato de trabalho. O Direito Coletivo do
Trabalho. O Processo do Trabalho.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Employment Law – Introduction and basic notions.
II. Employment Law sources.
III. Contracts of employment.
IV. Individual relationship contents.
V. Modification and suspension of employment contracts
VI. Termination of employment contracts.
VII. Collective employment Law.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos inerentes a cada um dos diferentes pontos do programa da unidade curricular vão ao encontro dos
objetivos definidos, cuja concretização está alinhada com as metodologias de ensino-aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The content inherent in each of the different points of the program of the course goes to meet the objectives, whose
implementation is aligned with the teaching-learning methodologies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas, seguir-se-á o método de seminário, com uma exposição pelo docente da matéria da disciplina,
sem prejuízo da intervenção pontual dos estudantes.
Nas aulas práticas, procurar-se-á promover a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
Avaliação e Datas: Nos termos do RIAPA, a avaliação da unidade curricular seguirá a modalidade de avaliação
periódica, composta por dois testes a realizar, valendo 50% cada um. Os alunos deverão obter nota mínima de 8
(oito) valores arredondados em cada teste para se poderem manter na própria avaliação contínua. Os alunos que
não obtenham aproveitamento na avaliação contínua apenas se poderão apresentar a avaliação na época de
recurso. Apenas os alunos dispensados da avaliação contínua, nos termos do RIAPA, poder-se-ão apresentar na
avaliação da unidade curricular por exame final na época normal.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It’s adopted the method of periodic evaluation consisting in two tests. The admission to the second test depends
on a minimum grade of 8.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino definidas para a lecionação da unidade curricular devem adequar-se ao tipo de unidade
bem como ao seu enquadramento.
Efetivamente sendo uma unidade curricular de Direito, ministrada num curso de natureza politécnica é fundamental
que a mesma tenha para além de uma vertente teórica uma forte vertente prática. Só com esta conjugação da
vertente teórica e prática se conseguirão alcançar os objetivos definidos para a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods defined for the course should suit the type of unit as well as its framework.
Actually being a Law study unit, taught a course in polytechnic is essential that it has in addition to a theoretical
model a strong practical component. Only with this combination of theoretical and practical aspects to be able to
achieve the goals set for the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho, 4ª Edição, Almedina, 2008.
LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito do Trabalho, Almedina, 2008
ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, Almedina, 2008.
Código do trabalho.
Código de processo do trabalho.
Código Civil.´

Mapa IX - Ética e Responsabilidade das Organizações
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Responsabilidade das Organizações
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eva Maria Machado Miranda - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Ética e Responsabilidade Social das Organizações assume-se como um espaço de formação e
reflexão filosófica no âmbito das principais questões éticas da atualidade, tendo como principais objetivos
sensibilizar os estudantes para a crescente importância da ética e da responsabilidade social na sociedade e nas
organizações actuais, considerados os diversos níveis da atuação humana e no âmbito da gestão, as diferentes
abordagens à responsabilidade social, reconhecendo a importância e analisando o processo de decisão ética nas
organizações, fatores determinantes e consequências (a nível individual e organizacional), identificando os
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princípios de filosofia moral subjacentes e refletindo de uma forma ética sobre a responsabilidade social como
uma prática organizacional em evolução.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Ethics and Social Responsibility of Organizations is assumed an educational and philosophical
reflection space in the context of today’s key ethical questions, being its main objectives to raise the students’
awareness towards the growing importance of ethics and social responsibility in the contemporary society and in
organizations, which arise at the different levels of human living and within the management context, recognizing
the importance of ethical decision making in organizations and identifying the underlying principles of moral
philosophy, analyzing the ethical decision process, determinant factors and consequences, at individual and
organizational level, as well as to recognize the different approaches to social responsibility, reasoning ethically
about social responsibility as an evolving organizational practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ética, moral e responsabilidade social: conceitos e enquadramento teórico e analítico.
Diferentes perspetivas sobre ética e filosofia da moral; abordagem normativa e abordagem descritiva.
Teorias éticas (em especial, a ética das virtudes, a ética deontológica ou do dever e a(s) ética(s)
consequencialista(s) — em particular, o utilitarismo).
Questões éticas nas diferentes vertentes das organizações; o processo de decisão ética nas organizações.
Responsabilidade individual e responsabilidade colectiva; dimensão ética da responsabilidade social; desafios
éticos e de responsabilidade para com a sociedade e organizações, enfrentados pelas diferentes áreas funcionais.
Os códigos de ética: elaboração, conteúdos, funções e limitações.
Ética e deontologias profissionais.
6.2.1.5. Syllabus:
Ethics, moral and social responsibility: concepts and theoretical and analytical framework.
Different perspectives on ethics and moral philosophy: normative and descriptive approaches.
Ethical theories (particularly virtues ethics, deontological ethics and utilitarianism).
Ethical issues on the different areas of the organizations; the process of ethical decision making in organizations.
Individual and collective responsibility; the ethical dimension of social responsibility; ethical challenges and
responsibility towards society and organizations.
Codes of ethics: elaboration, contents, functions and limitations.
Ethics and professional ethics.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular assume-se como um espaço de formação e reflexão filosófica no âmbito das principais
questões éticas da atualidade, que se colocam aos mais diversos níveis da atuação humana e nas diferentes
vertentes das organizações. Neste contexto, tem como principal objectivo sensibilizar os estudantes no sentido de
compreender e debater a importância que as questões éticas assumem na actualidade e as suas implicações
histórico-culturais no devir das condutas humanas, com especial ênfase na dimensão ética da responsabilidade
social, nos desafios éticos e de responsabilidade para com a sociedade e organizações, enfrentados pelas
diferentes áreas funcionais, bem como nas normas éticas e deontológicas subjacentes ao exercício da actividade
profissional. É neste sentido e no reconhecimento de que as questões éticas são transversais ao quotidiano, na
gestão e na actividade profissional, que se procede a uma primeira abordagem aos conceitos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This study unit is assumed as an educational and philosophical reflection space in the context of today’s key
ethical issues arising at the different levels of human living and on the different areas of the organizations. In this
context, its main objective is to raise awareness among students so as to understand and debate the importance
that ethical issues assume at present and their historical and cultural implications in human behavior, emphasizing
the ethical dimension of social responsibility, and the ethical challenges and responsibility towards society and
organizations as well as on ethical and deontological standards concerning the professional activity. It is in this
sense and recognizing that ethical issues are transversal to the everyday life, to management and professional
activity, providing tools to reason ethically on social responsibility as an evolving organizational practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas são predominantemente metodologias ativas e facilitadoras da expressão
pessoal e de análise crítica, sendo os conteúdos da unidade curricular abordados numa dinâmica baseada na
consulta, interpretação e análise de artigos de investigação que abordam as diferentes temáticas. A avaliação da
unidade curricular reveste a forma de avaliação contínua, compreendendo a elaboração e apresentação de um
trabalho e a realização de um teste escrito, no sentido de aferir a compreensão e aplicação das competências
adquiridas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are predominantly active, facilitating personal expression and critical analysis, on a dynamic
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approach covering the study unit contents based on the consultation, interpretation and analysis of research
articles addressed in the different topic areas, and comprising the elaboration and presentation of an essay as well
as a written test in order to assess the comprehension and application of the skills acquired.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular Ética e Responsabilidade Social das Organizações perspectiva-se como um espaço de
formação e reflexão filosófica no âmbito das principais questões éticas da atualidade, aos mais diversos níveis da
atuação humana e nas diferentes vertentes das organizações, sendo seu objectivo principal sensibilizar os
estudantes no sentido de compreender e debater a importância das questões éticas e as suas implicações
histórico-culturais no devir das condutas humanas, nos desafios éticos e de responsabilidade social que se
colocam constantemente para com a sociedade e organizações. Desta forma, a abordagem aos conteúdos
privilegia a utilização de metodologias activas de aprendizagem, com recurso primeiramente a uma exposição
teórica adequada aos conteúdos e sua dinâmica, sempre associada a debate e/ou apresentação de casos práticos,
conjuntamente com o desenvolvimento de competências de investigação com a interpretação e análise de artigos
dentro das temáticas da unidade curricular, solicitando uma participação ativa e proporcionando as ferramentas
necessárias para uma reflexão numa perspetiva ética da responsabilidade social como uma prática organizacional
em evolução.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the study unit Ethics and Social Responsibility of Organizations as an educational and philosophical
reflection space in the context of today’s key ethical questions that arise at the different levels of human living and
on the different areas of the organizations, it is its main objective to raise the students’ awareness to the growing
importance of ethical issues and their historical and cultural implications in human behavior, in the ethical
challenges and of social responsibility towards society and organizations. Therefore, the approach to contents
privileges the use of predominantly active methodologies, with a theoretical exposition appropriately adapted to the
contents dynamic, associated with the discussion and/or presentation of practical cases, together with the
development of researching skills by interpreting and analyzing articles within the thematic areas of the study unit ,
requesting an active participation and providing the necessary tools to reason in an ethical perspective of social
responsibility as an evolving organizational practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferrell, O.C. et al. (2002). Business ethics: ethical decision making and cases. Boston: Houghton Miffin Company.
Moreira, José Manuel (1999). A Contas com a Ética Empresarial. Cascais: Principia,
Rachels, James (2004). Elementos de Filosofia Moral. Lisboa: Gradiva,
Rego, A. et al (2006). Gestão ética e socialmente responsável: teoria e prática. Lisboa: RH Editora.
Treviño, L.K. e Nelson, K.A. (2004). Managing Business ethics: straight talk about how to do it right. Wiley.

Mapa IX - Itinerários Turísticos (Nacionais e Internacionais)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Itinerários Turísticos (Nacionais e Internacionais)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Marques Pereira - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Possuir noções gerais e integradas sobre o conceito de itinerários turísticos
- Compreender as diferentes tipologias de itinerários e os recursos necessários para a constituição de um
itinerário
- Possuir um olhar crítico sobre alguns dos principais itinerários turísticos nacionais e internacionais existentes
- Possuir bases sobre as diferentes fontes de geoinformação existentes para a constituição de um itinerário
turístico
- Saber planear e concretizar um itinerário turístico com recurso às novas tecnologias
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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- Owning and general notions about the concept of integrated tourist routes
- Understanding the different types of routes and resources needed to form an itinerary
- Have a critical look at some of the main tourist routes existing national and international
- Owning bases on different sources of existing geo-information to form a tourist route
- Learn to plan and implement a tourist route using new Technologies

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Introdução
1.1. Conceito de itinerário
1.2. Tipologias de itinerários
1.3. Legislação Portuguesa relacionada com o conceito de Itinerários Turísticos
Capítulo II – Elaboração de itinerários e exemplos reais de itinerários turísticos nacionais e internacionais
2.1. Recursos necessários para a elaboração de itinerários
2.2. Exemplos de itinerários turísticos nacionais
2.3. Exemplos de itinerários turísticos internacionais
Capítulo III – Geoinformação
3.1. Introdução aos Sistemas de Informação Geográfico
3.2. Fotografia aérea
3.3. GPS
3.4. Cartografia Vectorial
3.5. Cartografia Raster
3.6. Google Earth
3.7. Google Maps
Capítulo IV – Trabalho prático
4.1. Objetivos
4.2. Discussão do objecto de trabalho
4.3. Ferramentas de aquisição de geoinformação a utilizar
4.4. Ajuda na elaboração do trabalho prático
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I - Introduction
1.1. Meaning of itinerary
1.2. Types of routes
1.3. Portuguese legislation related to the concept of Tourist Routes
Chapter II - Preparation of itineraries and real examples of national and international tourist itineraries
2.1. Resources necessary for the preparation of itineraries
2.2. Examples of national tourist routes
2.3. Examples of international tourist itineraries
Chapter III - Geoinformation
3.1. Introduction to Geographic Information Systems
3.2. air photo
3.3. GPS
3.4. Vector mapping
3.5. Raster cartography
3.6. Google Earth
3.7. Google Maps
Chapter IV - Practical work
4.1. objectives
4.2. Discussion of the subject of work
4.3. Geoinformation acquisition tools to use
4.4. Help in the development of practical work
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Possuírem noções teóricas sobre itinerários turísticos
- Ter conhecimento e opinião crítica própria sobre a oferta de itinerários turísticos nacionais e internacionais
existentes
- Ter conhecimento sobre as ferramentas de aquisição de geoinformação
- Saber planear e elaborar um itinerário turístico com recurso às novas tecnologias (Ex: 3D e GPS).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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- Have theoretical notions about itineraries
- Acknowledge and own critical opinion on the offer of itineraries existing national and international
- Have knowledge about the acquisition of geo-information tools
- Know how to plan and develop a tourist route using new technologies, (Ex: 3D and GPS)
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprovação da disciplina é obtida com o mínimo de 10 valores, com um peso de 50% o exame e 50% o trabalho
prático
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The approval of the discipline is achieved with a minimum of 10 points, with a weight of 50% examination and 50%
practical work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo, leituras complementares e trabalho prático.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, further
reading and practical work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AUTODESK – “Manual de utilização do Autodesk Map 5”, Autodesk, 2002.
BUTLER, R.W. – “The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources”,
Canadian Geographer, n.º 24, 1980
COOPER, C.; FLETCHER, J.; GILBERT, D.; WANHILL, S. – “Tourism: principles and practice”, Pitman Publishing,
Londres, 1993.
IGNARRA, Luiz Renato – “Fundamentos do Turismo”, Edições Thomson, 2.ª edição, 2003.
MATOS, João Luís de – “Fundamentos de informação geográfica”, Editora LIDEL, Lisboa, 2001.

Mapa IX - Marketing Turístico e Hoteleiro
6.2.1.1. Unidade curricular:
Marketing Turístico e Hoteleiro
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Marketing Turístico e Hoteleiro visa dotar os alunos de uma compreensão acerca das relações entre
os sectores da hotelaria e do turismo, ilustrando a importância do marketing, como uma filosofia de gestão, no
contexto destas atividades. A disciplina tem ainda por objetivo permitir aos alunos compreender a definição do mix
de marketing nestes sectores e ainda dotá-los de uma capacidade de desenvolver o planeamento da estratégia de
marketing e das campanhas de marketing turístico.
Competências a desenvolver:
- Compreender o conceito de marketing e a forma como ele se enquadra no sector da hotelaria e do turismo;
- Compreender as especificidades do marketing de serviços;
- Aplicar o conceito de marketing mix aos serviços de hotelaria e turismo;
- Desenvolver o planeamento da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to provide students with some sensitivity to the understanding the relations between hospitality and
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tourism, illustrating the importance of marketing as a management philosophy. It aims to contribute to the
understanding of marketing mix in tourism and hospitality and give students the ability to develop marketing
planning strategies and tourism marketing campaigns. These aims will be achieved towards a both theoretical and
practical approach.
At the end of the semester the student must be able to:
- Apply marketing concept to hospitality and tourism;
- Understand marketing services specificities;
- Apply the marketing mix concept to hospitality and tourism;
- Develop marketing strategy planning and tourism marketing campaigns.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Introdução ao marketing. Conceito e importância do conceito de marketing. A evolução do conceito e
aspetos distintivos. A ética e responsabilidade social no marketing. Casos concretos e questões de reflexão.
Capítulo II – Significado do Marketing em Hotelaria e Turismo. As caraterísticas especiais do Marketing em
Hotelaria e Turismo. O ambiente dinâmico dos negócios. Fatores que influenciam a procura turística
Capítulo III – O Marketing-mix em Serviços de Hotelaria e Turismo. O marketing-mix para os serviços turísticos A
formulação do produto no turismo. A definição da estratégia de preços. Os principais canais de distribuição. A
estratégia de comunicação dos produtos. A importância das pessoas, dos processos e da evidência física.
Capítulo IV – Planeamento da Estratégia de Marketing e das Campanhas de Marketing Turístico. O planeamento da
estratégia de marketing. O planeamento de campanhas de marketing.
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I – Introduction. Marketing concept and its importance. Evolution of Marketing concept. Ethics and Social
Responsibility in Marketing.
Chapter II – The Meaning of Marketing in Hospitality and Tourism
Special characteristics of Marketing in Hospitality and Tourism. The dynamic environment. Factors that influence
touristic demand.
Chapter III –Marketing-mix in touristic services. Product development. Price definition. Decisions about place.
Communication strategy. The importance of people, processes and physical evidence in services.
Chapter IV – Marketing Strategy Planning and Tourism Marketing Campaigns . The Marketing Strategy Planning and
the development of Tourism Marketing Campaigns.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta disciplina visa dotar os alunos de uma compreensão acerca das relações entre os setores da hotelaria e do
turismo, ilustrando a importância do marketing, como uma filosofia de gestão. Desta forma, começa-se por
aprofundar o conceito de marketing, a sua evolução e a forma como ele deve ser entendido na atualidade. As
caraterísticas específicas nos setores de hotelaria e turismo são abordadas de forma a relacionar o conceito de
marketing com o setor de atividade de que os alunos irão fazer parte. A disciplina tem ainda por objetivo permitir
aos alunos compreender a definição do mix de marketing nestes setores e ainda dotá-los de uma capacidade de
desenvolver o planeamento da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico. Dessa forma, são
descritas as variáveis que compõem o mix de marketing das empresas turísticas e são apresentados exemplos
ilustrativos. Discute-se, ainda, o Planeamento da Estratégia de Marketing e das Campanhas de Marketing Turístico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This discipline aims to provide students with an understanding of the relationships between the sectors of
hospitality and tourism, illustrating the importance of marketing as a management philosophy. Thus, the program’s
first chapter begins by deepening the concept of marketing, its evolution and how it should be understood today.
Specific features in the hotel and tourism sectors are addressed in the second chapter in order to relate the
concept of marketing to the sector of activity that students will take part. The course also has the purpose of
enabling students to understand the definition of the marketing mix in these areas and still provide them with an
ability to develop the marketing strategy planning and tourism marketing campaigns. Thus, the third chapter
describes the variables that comprise the marketing mix of tourism businesses and illustrative examples are
presented. The final chapter discusses the planning of Marketing Strategy and Tourism Marketing Campaigns.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A prossecução destes objetivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos.
As metodologias de ensino a adotar incluem o método expositivo, leitura e discussão de textos e a análise de
casos. Serão apresentados de forma expositiva pelo docente os principais conceitos inerentes ao programa da
unidade curricular. Em cada tema serão apresentados casos de leitura em relação aos quais os alunos serão
chamados a discutir de forma crítica o texto apresentado, quer individualmente quer, por vezes, em grupos de
trabalho. Serão também apresentados casos de estudo, relativos a casos reais de empresas e aplicáveis a um dos
tópicos do programa. Serão discutidos em aula e apresentada uma proposta de resolução.
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- 60% - Exame de avaliação individual
- 40% - Desenvolvimento de um trabalho prático, em grupos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies to adopt the method include expository reading and discussion of texts and case
studies. Will be presented in expositive by teaching key concepts inherent in the program of the course. Under each
theme will be presented for reading cases for which students will be called to discuss critically the text presented,
both individually and sometimes in work groups. Will also present case studies, relating to cases of actual
companies and applicable to one of the topics of the program. Will be discussed in class and submitted a draft
resolution.
The student assessment should be done as follows:
- 60% - Individual test
- 40% - Development of practical work in groups

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca do
produto turístico e das ferramentas de suporte a uma gestão eficaz desse produto. A apresentação destas
ferramentas será feita através de metodologias expositivas, complementadas pela análise de conteúdo de sites,
vídeos de campanhas de comunicação e casos de leitura. A compreensão do conceito será mais facilmente
apreendida com a aplicação a um caso concreto de aplicação. É também objetivo da UC aprofundar a compreensão
daquele que é o comportamento do consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências
no processo de decisão do consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados.
Finalmente, é também objectivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector
turístico, o processo de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados. A
prossecução destes objectivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos, já que se entende que o desenvolvimento de
competências a este nível é obtido de forma mais eficaz se cada conceito apresentado for ilustrado com um
exemplo de aplicação concreto. A discussão de casos de estudo (desenvolvidos) em grupo permite, por um lado,
estudar de forma mais aprofundada um caso real e por outro, a discussão de opções e soluções de resolução em
grupo permite um efeito de sinergia e de aprendizagem em grupo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goals set for the course are to equip students for a knowledge of the tourism product and tools to support
effective management of the product. The presentation of these tools will be made through expository methods,
supplemented by content analysis of websites, videos of communication campaigns and case reading.
Understanding the concept will be more easily understood with the application to a particular case of application. It
also aims at UC deepen understanding of what is consumer behavior in tourism and hospitality sector, analyzing
the main influences on consumer decision process and the strategies of segmentation and positioning markets.
Finally, it is also an objective of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process
of creation and development of brand management and brand image in the markets. The pursuit of these objectives
is whether the theoretical approach to the major concepts, whether for practical application, using examples and
case studies, since it believes that the development of skills at this level is achieved more effectively if each concept
presented is illustrated with an example of practical application. The discussion of case studies (developed) group
allows one hand, to study in more depth a real case and secondly, to discuss options and solutions resolution
allows a group synergy and group learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Kotler, P., Bowen, J. e Makens, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA – Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice-Hall.
McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and cases. Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. e Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism (4th ed.). Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C. e Clarke, J. (2001). Marketing de Turismo: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus.
Zardo, E.F. (2003). Marketing Aplicado ao Turismo, 1.ª ed. São Paulo: ROCA.
Briggs, S. (2001). Successful Web Marketing for the Tourism and Leisure Sectors, Londres: Ed. Kogan Page
Brochand, B., Lendrevie, J., Rodrigues, J.V. e Dionísio, P. (2004). Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing (2ª
ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Mapa IX - Turismo para Portadores de Necessidades Especiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Turismo para Portadores de Necessidades Especiais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 60h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular serão abordados os conceitos relacionados com os temas da acessibilidade, mobilidade e
igualdade de oportunidade para todos, no âmbito do Turismo, promovendo a tomada de consciência social para os
aspectos da deficiência e da diferença, ao mesmo tempo que promove a formação na área da gestão do turismo
para todos.
Esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, não apenas no
plano académico, mas também ao nível profissional e pessoal. Concretamente: Aquisição de conhecimentos gerais
e específicos acerca da evolução atual e futura do turismo para todos; Aquisição de conhecimentos acerca da
gestão de produtos, serviços e destinos turísticos adequados a todos; Análise crítica da realidade social do país e
da região, relativamente aos produtos, serviços e destinos turísticos adequados a todos; Análise, pensamento
crítico e síntese, que permitam diagnosticar problemas e analisar situações complexas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit we will discuss the concepts related to the themes of accessibility, mobility and equal
opportunity for all, in the framework of Tourism, promoting awareness to social aspects of disability and difference,
while it promotes training in tourism management for all.
This curricular unit aims to contribute to the development of skills of the students, not only in the academic, but
also, in professional and personal level. Specifically: Acquisition of general and specific knowledge about the
evolution of current and future tourism for all; Analysis, critical thinking and synthesis, allowing troubleshoot and
analyze complex situations; Communication, namely, the presentation of arguments and ideas, situations and
solutions to problems; Autonomy of learning that allows the development of skills throughout life; Integration and
teamwork, emphasizing a sense of responsibility, initiative and tolerance; Acting in accordance with ethical
principles.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I. Estrutura Conceptual
Introdução ao conceito de “Turismo para Todos”.
Estrutura legal internacional e nacional (Legislação fundamental). Standards e Boas Práticas.
Mercado-alvo. Oportunidade económica.
Diversidade de características dos clientes.
Aspectos gerais de um destino para todos.
Capítulo II. Produtos, Serviços e Destinos Turísticos para Todos
A cadeia turística para todos: conforto, segurança e qualidade
A acessibilidade nos serviços turísticos
Tecnologias de informação no turismo: acessibilidade; informação e sinalização
Acessibilidade nos diferentes meios de transporte
Acessibilidade em espaços abertos
Acessibilidade nos edifícios
Técnicas de acolhimento e boas-vindas ao cliente
Técnicas de comunicação e resolução de problemas
Capítulo III. Gestão do Destino Turístico para Todos
Aspectos fundamentais de um projeto turístico para todos
Análise de projetos nacionais e internacionais
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1- Conceptual Framework
Introduction to the concept of “Tourism for All”
International legal framework and national (basic law). Standards and good practices
Target market. Economic opportunity
Diversity of the client’s characteristics
General aspects from a destination for all
Chapter II - Products, Services and Tourist Destinations for All
The tourism chain for all: comfort, safety and quality
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Accessibility in tourism services
Information technology in tourism: accessibility, information and signs
Accessibility in different means of transport
Accessibility in open spaces
Accessibility in buildings
Technical host and welcome to the Client
Communication techniques and solving problems
Chapter III - Management of the Tourist Destination for All
Key aspects of a tourism project for all
Analysis of national and international projects
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos relacionados com o turismo
acessível, também designado como turismo para todos e, concretamente, para a gestão das atividades turísticas
orientadas para o mercado das pessoas com deficiência(s), para o mercado sénior e outras necessidades
especiais.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar com esta
unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. O programa é composto por 3
capítulos. No 1º capítulo são desenvolvidos os conceitos-base relacionados com a deficiência e a mobilidade e é
realçada a importância económica desses mercados. No 2º capítulo são tratadas as questões da gestão da cadeia
do turismo para todos, numa perspectiva de conforto, qualidade e segurança e operacionalizados diferentes tipos
de acessibilidade. O 3º capítulo é dedicado à análise de casos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This unit aims to equip students with knowledge related to accessible tourism, also known as tourism for all and
specifically for the management the tourism market-oriented people with disability for the senior market and other
special needs.
The course contents have been defined based on the objectives that are intended to achieve with this course, as
well as skills to be acquired by students. The program consists of three chapters. In the first chapter, is developing
the basic concepts related to disability and mobility is enhanced and the economic importance of these markets. In
the second chapter addresses the issues of supply chain management of tourism for all, with a view to comfort,
quality and safety and operationalized different types of accessibility. The third chapter is devoted to case studies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular aposta no desenvolvimento de competências, privilegiando as metodologias de
aprendizagem ativa, em que se pretende que os estudantes assumam uma postura pró-ativa. É esperado que os
estudantes não se limitem a ouvir a exposição da matéria pela docente, envolvendo-se na leitura, análise e
discussão crítica da bibliografia e materiais distribuídos.
A avaliação é feita tendo em conta os seguintes componentes: Elaboração e apresentação da análise de um artigo
científico com a ponderação de 50% da nota final. Nota mínima de 8 valores. [A]; Elaboração de um trabalho
escrito, de aplicação prática, em grupos de dois a quatro estudantes, com a ponderação de 40% da nota final. Os
estudantes têm que entregar e analisar, com a docente, o trabalho em 2 momentos, a definir, antes da entrega final
do trabalho. Nota mínima de 8 valores. [B]; Assiduidade e participação na aula, com a ponderação de 10% da nota
final [C].
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit aims to develop skills, focusing on active learning methodologies, which intends that students
take a proactive stance. It is expected that students should not merely listen to the exposure of the subject by
teaching, involving themselves in the reading, analysis and critical discussion of the literature and materials
distributed.
The assessment is based in the follow elements: Preparation and presentation of an analysis of a scientific paper,
with a weighting of 50% of the final grade. Minimum grade of 8.0 values. (A); Preparation of a written work, pratical
application, based in groups of two to four students, with a weighting of 40% of final grade. Minimum grade of 8.0
values. (B); Assiduity and participation in class, with weightings of 10%. (C).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Turismo para Portadores de Necessidades Especiais assenta no modelo de
ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências. Nas aulas serão utilizadas múltiplas
estratégias e métodos que favorecem a participação ativa dos estudantes no processo de aquisição dos
conhecimentos e competências, tendo por base os objetivos considerados para a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course of Tourism for People with Special Needs is based in the model of teaching /
learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and methods that promote active
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participation of students in the process of acquiring knowledge and skills, based on the objectives considered for
the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Ao longo do semestre serão disponibilizadas artigos académicos e científicos, estudos e outra bibliografia
considerada pertinente para a matéria, em cada momento.
- Serão referenciados sítios na internet que os estudantes deverão explorar, em função dos interesses específicos
e acompanhando o desenvolvimento das matérias.
-ABRANJA, N. et al. (Org.) (2010). “Turismo Acessível – Estudos e Experiências”, Edições Pedago, Mangualde,
Portugal.
- Buhalis, D. e Simon Darcy (Ed.) (2011). Accessible Tourism: Concepts and Issues, Channel View Publications, UK.
- Buhalis, D., Darcy, S. e Ivor Ambrose (Ed.) (2012). Best Practice In Accessible Tourism: Inclusion, Disability,
Ageing Population and Tourism, Channel View Publications, UK.
- Buhalis, D. e C. Costa (Ed.) (2006). “Tourism Business Frontiers – Consumers, products and industry”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, 1st Edition, Oxford.

Mapa IX - Práticas de Agência e Operadores Turísticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Práticas de Agência e Operadores Turísticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinho Manuel Carvalho Soares Peixoto - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Domínio de terminologia técnica diretamente ligada às práticas de agências e operadores turísticos.
- Capacidade para planear programas de viagens, identificando os seus intervenientes, transportes necessários,
planificando o alojamento, calculando custos e efetuando reservas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Areas of technical terminology directly linked to the practices of agencies and tour operators.
- Ability to plan travel programs, identifying the actors, transport needed, housing through planning, calculating
costs and making reservations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História e evolução das operações turísticas;
2. Os intervenientes da operação turística;
3. Práticas de agências de Viagens;
4. Gestão e organização das Agências de Viagens
5. Práticas dos Operadores Turísticos;
6. Operações na Aviação;
7. Operações com o Alojamento;
8. O processo de reserva;
9. A internet e os novos processos de reserva
6.2.1.5. Syllabus:
1. History and evolution of tourism operations;
2. The players in the tourism operation;
3. Practices for Travel Agencies;
4. Management and organization of travel agencies
5. Practice of Tour Operators;
6. Aviation Operations;
7. Operations with the accommodation;
8. The booking process;
9. The internet and new booking processes

130 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se que os alunos sejam capazes de dominar a terminologia técnica diretamente ligada às práticas de
agências e operadores turísticos. Desta forma, serão abordadas questões como a evolução das operações
turísticas, os intervenientes da operação turística, práticas de agências de Viagens e a gestão e organização das
Agências de Viagens.
É também objetivo promover a capacidade para planear programas de viagens, identificando os seus
intervenientes, transportes necessários, planificando o alojamento, calculando custos e efetuando reservas. Assim,
os restantes conteúdos programáticos relativos a práticas dos operadores turísticos, operações na aviação,
operações com o Alojamento, o processo de reserva e a internet e os novos processos de reserva irão ao encontro
deste objetivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is intended that students be able to master the technical terminology directly related to the practices of agencies
and tour operators. Thus, will cover such topics as the evolution of tourism operations, the players of tour
operation, travel agency practices and management and organization of travel agencies.
It is also intended to promote the ability to plan travel programs, identifying the actors, necessary transport,
planning housing, calculating costs and making reservations. Thus, the remaining syllabus on practices of tour
operators, aviation operations, operations with the accommodation, the booking process and the Internet and new
booking processes will meet this goal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão um caráter expositivo e utilizar-se-á frequentemente o recurso a casos práticos, situações práticas
relativas a práticas de agências de viagens. A avaliação será feita mediante a realização de um teste escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will have an exhibition and use character will often use the case studies, practical issues relating to
practices of travel agencies. The evaluation will be done by conducting a written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No sentido de permitir aos alunos o domínio de terminologia técnica diretamente ligada às práticas de agências e
operadores turísticos estes conceitos ser-lhes-ão ilustrados de forma expositiva. No que se refere ao objetivo de
promover a capacidade para planear programas de viagens, identificando os seus intervenientes, transportes
necessários, planificando o alojamento, calculando custos e efetuando reservas, este objetivo será alcançado
mediante a análise e discussão de casos práticos relativos a situações de agência.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to allow students the mastery of technical terminology directly related to the practices of agencies and tour
operators these concepts will be illustrated them so expository. As regards the objective of promoting the ability to
plan travel programs, identifying the actors, necessary transport, planning housing, calculating costs and making
reservations, this goal will be achieved through analysis and discussion of case studies relating to situations
agency.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
DOMINGUES, Celestino (1990). Dicionário Técnico de Turismo. Lisboa: Publicações D. Quixote.
COOPER, Chris et al (1998). Tourism Principles and Practice. Ed. Longman.
SYRATT, G. (1992). Manual of Travel Agency Practice. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Mapa IX - Comportamento Organizacional
6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Organizacional
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Proporcionar aos alunos os conceitos básicos indispensáveis à compreensão do comportamento de
indivíduos, grupos e organizações. Explorar as metodologias de diagnóstico e resolução de problemas de gestão.
Evidenciar os processos e dinâmicas interpessoais nas organizações. Demonstrar a importância do CO no
contexto atual de mudança e globalização em que se inserem as organizações públicas e privadas.
Os alunos deverão ser capazes de: compreender e aplicar os conceitos da disciplina na análise do comportamento
de indivíduos, grupos e organizações; relacionar os conceitos da disciplina e aplicá-los no diagnóstico e resolução
de problemas de gestão em que a componente humana seja relevante; examinar e explicar os processos e as
dinâmicas interpessoais nas organizações; desenvolver a capacidade de pensamento crítico relativamente às
diferentes perspetivas do CO; desenvolver a capacidade de pensamento crítico em relação aos problemas
comportamentais em contexto organizacional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: To acquaint the student with the different perspectives of managing people; to provide the student with
the basic and necessary concepts to the knowledge of the process, the practice and Techniques of the HRM; to use
theoretical concepts in the resolution of problems that will be presented in practical examples; to develop technical
skills and spread instruments used in the main areas of intervention of the HR.
The students must be able to: Know how to demonstrate the importance of Human Resources in the current
context of the organizations and modern management; Analyze the evolution of all the perspectives on the
management of people and identify the main approaches; Master the essential concepts to the knowledge of the
processes and practices of HRM; Develop the capacity of a critical thought in what concerns the different
perspectives and practices of HRM.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Evolução de perspetivas sobre o comportamento em contexto organizacional. Os fundamentos do comportamento
dos indivíduos em contexto organizacional: Fatores disposicionais e situacionais. Satisfação no trabalho.
Motivação. Empenhamento organizacional. Contrato psicológico e o ajustamento indivíduo-organização. Justiça
organizacional. Processos interpessoais e o comportamento de grupos em contexto organizacional. Liderança. A
organização informal. Conflito. Poder, influência e comportamento político. Estrutura organizacional. Cultura
organizacional e a importância do contexto societal.
6.2.1.5. Syllabus:
Evolution of perspectives on the behaviour in an organizational context. The foundations of the behaviour of
individuals in an organizational context. Dispositional and situational factors. Job satisfaction. Organizational
Motivation. Commitment and psychological-contract. Adjustment-individual-organization. Organization justice.
Interpersonal Processes of behaviour in groups organizational context. Leadership. The informal organization.
Power, influence and political behaviour. Organizational structures. Organizational culture and the importance of
the societal context.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dois dos principais objetivos da UC prendem-se com a transmissão dos conceitos básicos indispensáveis à
compreensão do comportamento de indivíduos, grupos e organizações e com a demonstração da importância do
CO no contexto atual de mudança e globalização em que se inserem as organizações públicas e privadas. Nesse
sentido, será analisada a evolução das perspetivas sobre o comportamento em contexto organizacional,
explorados os fundamentos do comportamento dos indivíduos em contexto organizacional, com o objetivo de
identificar as diferentes conceções da natureza humana, e clarificados os fatores disposicionais, interpessoais, e
situacionais que ajudam o aluno a compreender a importância do CO na gestão atual. O recurso a exemplos, casos
reais ou estudos de caso ao longo das diferentes sessões ajudará o aluno a consolidar os seus conhecimentos e a
desenvolver a sua capacidade crítica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Two of the main objectives of the UC are related to the transmission of the basic concepts essential to
understanding the behavior of individuals, groups and organizations and with the demonstration of the importance
of Organizational Behavior in the current context of change and globalization in which public and private
organizations. In this sense, it will be analyzed the evolution of perspectives of Organizational Behavior, explored
the fundamentals of behavior of individuals in an organizational context, with the aim of identifying the different
conceptions of human nature, and clarified the individual, interpersonal and situational factors that help the student
to understand the importance of organizational behavior in current management.
The use of real cases, examples or case studies along the different sessions will help the student to consolidate
their knowledge and develop their critical capacity.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Métodos de ensino: Exposição de conceitos e teorias; Apresentação de exemplos; Pesquisa e leituras; realização
de exercícios individuais e em grupo. É esperada a participação ativa dos alunos na realização das atividades
propostas como condição para a prossecução dos objetivos do programa. Nas aulas seguir-se-á a bibliografia
recomendada.
Regras de avaliação cumprem com o disposto no Regulamento de Ingresso, Avaliação e Passagem de Ano
(RIAPA).
A avaliação da disciplina prevê a realização de dois testes ao longo do semestre. A aprovação por avaliação
contínua dispensa o aluno do exame final. Para poder realizar o segundo teste, o aluno terá que obter a nota
mínima de 8 valores. A aprovação à disciplina implica que o aluno obtenha no mínimo 8 valores no segundo teste.
Cálculo classificação final: Teste 1 (50%) + teste 2 (50%)
Nota mínima de aprovação: 9,5 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: Theoretical and practical classes will include explanatory concepts and theories, examples,
exercises and discussion of case studies. On the theoretical exposure following the bibliography will be indicated.
Rules evaluation: Evaluation is governed by the rules defined in the “Regulation for Registration, Evaluation and
New Year's Eve (RIAPA) of the Higher School of Management of IPCA.
The evaluation will focus on two tests during the semester. The approbation on continuum evaluation dispenses
student presence on the final exam.
Final Classification = test 1 (50%) + Test 2 (50%)
Minimum approval note is 9.5 values
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objetivo de orientar o aluno na compreensão do comportamento dos indivíduos, dos grupos e das
organizações, um dos principais objetivos da UC, serão apontadas metas claras e alcançáveis de conhecimento no
início de cada ciclo temático, suportadas na apresentação de diapositivos. Estes diapositivos de suporte eletrónico
serão igualmente utilizados para abordar os diferentes conteúdos de aprendizagem.
Para o cumprimento dos restantes objetivos (explorar as metodologias de diagnóstico e resolução de problemas
de gestão; evidenciar os processos e dinâmicas interpessoais nas organizações; e demonstrar a importância do
Comportamento Organizacional no contexto atual de mudança e globalização em que se inserem as organizações
públicas e privadas), serão promovidas (a) atividades práticas, como leitura de textos ou análise de estudos de
caso, (b) fóruns temáticos, onde serão analisados e debatidos alguns temas abordados em vídeos e outros
materiais multimédia, e (c) trabalhos de grupo. Neste último exercício, serão definidos temas específicos
relacionados com alguns dos conteúdos programáticos, a distribuir pelos diferentes grupos, juntamente com a
bibliografia base recomendada. Os grupos identificarão outra bibliografia que lhes permita elaborar textos
completos e ilustrativos sobre os temas atribuídos. Posteriormente, será disponibilizado um documento com
orientações específicas (formais e de conteúdo) para a realização deste trabalho.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the aim of guiding the student in understanding the behavior of individuals, groups and organisations, one of
the main objectives of UC, are given clear goals and knowledge reached at the beginning of each thematic cycle,
supported on the slides.
For the fulfilment of the remaining objectives (explore the methodologies diagnostic and troubleshooting
management problems, highlight dynamic and interpersonal processes in organizations and demonstrate the
importance of organizational behaviour in the current context) will be promoted (a) practical activities, such as
reading or text analysis case studies(b) thematic forums, where they will be analyzed and debated some issues
addressed in videos and other multimedia materials, and (c) the work of the group. In this last activity, shall be
defined specific themes related to some of the syllabus, among different groups, together with the recommended
basic bibliography. The groups must identify another bibliography which enables them to develop the full text and
illustrative about the themes assigned. Later will be available a document with specific guidance (formal and
content) for this work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferreira, J.M. C. & Neves, J.G(2001). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill.
Cummings, T. & Worley, C. (1993). Organization Development and Change. St. Paul: West Publishing Company.
Cunha, M. P. e, Rego, A. & Cabral-Cardoso, C.(2007). Tempos Modernos: uma história das organizações e da
gestão. Lisboa: Edições Sílabo;
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2003). Manual de comportamento organizacional e
gestão. Lisboa: Editora RH.
Cunha, M. P. & Rodrigues S.B.(2002). Manual de Estudos Organizacionais. Lisboa: RH editora.
Robbins, S. P. (2001). Organizational Behavior. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
Schermerhorn Jr., Hunt, J.G. & Orborn, R. N. (2001). Fundamentos de Comportamento Organizacional. Porto
Alegre: Bookman.
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Mapa IX - Logística e Canais de Distribuição
6.2.1.1. Unidade curricular:
Logística e Canais de Distribuição
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Dias da Silva Rodrigues - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Logística e Canais de Distribuição visa fornecer uma visão geral acerca da área da logística
e da cadeia de abastecimento da organização, compreender as estratégias de logística global das empresas e
dominar os conceitos de canais de distribuição e serviço ao cliente.
No final da unidade curricular os alunos devem ser capazes de: Reconhecer o conjunto de variáveis que interagem
com a logística de uma empresa; Identificar todos os passos necessários percorrer no processo de desenho de
uma rede logística; Avaliar a importância dos canais de distribuição, quer tradicionais quer alternativos; Interrelacionar a logística da empresa com a qualidade do serviço que a empresa presta ao cliente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of Logistics and Distribution Channels aims to provide an overview on the area of logistics and
supply chain organization, understand the strategies of global logistics companies and master the concepts of
distribution channels and customer service.
At the end of the course students should be able to: Recognize the set of variables that interact with the logistics of
a company; Identify all the steps go through the process of designing a logistics network; Assess the importance
of distribution channels, both traditional and alternative; Inter-relate to logistics company with the quality of service
that the firm provides to clients.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Logística e cadeia de abastecimento: uma visão geral
2. Projeto de rede logística e localização das instalações
3. Estratégias de logística global
4. Canais de distribuição
5. Serviço ao cliente
6.2.1.5. Syllabus:
1. Logistics and supply chain: an overview
2. Logistics network design and location of facilities
3. Strategies for global logistics
4. Distribution channels
5. Customer service
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a
coerência entre estes parâmetros.
Com o objetivo de fornecer uma visão geral acerca da área da logística e da cadeia de abastecimento da
organização, o primeiro capítulo percorrerá os principais conceitos inerentes a esta função e a à sua ligação com
as restantes áreas funcionais da empresa. Para dar cumprimento ao objetivo de compreender as estratégias de
logística global das empresas os segundo e terceiro capítulos do programa estabelecerão os conceitos de
estratégias de logística global e sobre os canais de distribuição. Finalmente, para que os estudantes possam
dominar os conceitos de canais de distribuição e serviço ao cliente os capítulos quatro e cinco do programa
percorrerão esses desenvolvimentos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives to be achieved within this course, as well as skills
to be acquired by students. Is exemplified, below, the consistency of these parameters.
Aiming to provide an overview on the area of logistics and supply chain organization, the first chapter will cover the
key concepts inherent in this role and its connection with the other functional areas of business. To comply with
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the objective of understanding the strategies of global logistics companies in the second and third chapters of the
program will establish the concepts of global logistics strategies and on the distribution channels. Finally, so that
students can master the concepts of distribution channels and customer service chapters four and five of these
developments will go through the program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Visionamento de diapositivos sobre as temáticas do programa;
- Realização de trabalhos práticos e análise de estudos de caso disponibilizados pelo docente;
- Discussão de documentos de trabalho (papers/working papers)
- Apresentação e discussão de trabalhos, moderados pelo professor, sobre temáticas inseridas no programa ou
afins.
A avaliação normal da unidade curricular compreende a realização de duas componentes (ambas com uma
ponderação de 50%): uma que consiste na realização de quatro casos práticos (com apresentação e discussão), e
um exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methodologies will be used for teaching and learning:
- Visioning slide on the themes of the program;
- Carrying out practical and analysis of case studies provided by the teacher;
- Discussion of working documents (papers / working papers)
- Presentation and discussion of group works, moderated by the teacher, on topics included in the program or
others.
A normal evaluation of the course comprises the realization of two components (both with a 50% weighting): one
which consists in four case studies (with presentation and discussion), and a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizado, no início do semestre, o programa da unidade curricular, resumindo os conteúdos
programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado aos estudantes, promovendo também a pesquisa e recolha de bibliografia adicional.
O docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias
lecionadas.
A discussão das temáticas em aula deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e
apelando ao espírito crítico dos alunos. O regime de avaliação contempla, também, uma componente de
apresentação de trabalhos pelos estudantes, promovendo-se o debate dos temas apresentados.
No final do semestre, será ainda efetuado um exame final onde serão testados todos os conhecimentos adquiridos
na unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester, it will be provided, the program of the course, summarizing the program content
that will be addressed and explained of the assessment methodology to be adopted.
The acquisition of skills should be developed through the careful study of the material available to students, and it
will be promoted the research of additional references. The teacher should promote the realization of practical
cases, to a deeper knowledge of subjects. The discussion of the themes in the classroom should also be
encouraged by the teacher, asking questions relevant and appealing to critical thinking of students. The evaluation
system includes also a component of the presentation of group works by students, with discussion of the topics
presented.
At the end of the semester, a final exam which will be tested all the knowledge acquired in the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carvalho, José, “Logística Comercial – Modelo direct product profit”, Texto Editora;
Carvalho, José, “Logística”, Edições Sílabo;
Carvalho, José, “e-Business e Distribuição Sectores em mudança”, Bertrand Editora;
Vigny, J., “La distribution, Structure et pratique”, Dalloz.

Mapa IX - Princípios de Direito Comunitário
6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios de Direito Comunitário
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Ricardo Alexandre Sousa da Cunha - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre os alunos deverão ser capazes de: identificar os fundamentos históricos na génese da
integração europeia; explicar a estrutura e funcionamento da União Europeia; caracterizar o ordenamento jurídico
comunitário, em especial a relevância da protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus e as fontes
de Direito da UE, bem com a sua relação com os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, usar os
mecanismos de salvaguarda jurisdicional do ordenamento jurídico da UE.
Pretende-se que os alunos desenvolvam as competências técnicas dirigidas a uma óptima prestação laboral, pela
aplicação da informação recolhida; Os alunos desenvolverão competências inter-pessoais e sociais de cidadania,
bem como aqueles que já se encontrem inseridos no mercado de trabalho deverão beneficiar da informação
transmitida na gestão da sua própria carreira.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit the students must be able to: Identify the historical foundations at the genesis of
the European integration, as well as the main steps in the deepening of European integration; Explain the structure
and functioning of the EU, particularly its institutions and decision making processes; Characterize the legal order
of the EU, specially its constitutional experience, principles and future perspectives, as well as the relationship to
the Member-states’; Use the judicial procedures for the enforcement of the EU’s legal order.
The students should improve their professional skills, aimed at the optimal fulfillment of their functions, by
applying the information obtained; The student are also expected to develop personal and social skills, by the
growing understanding of the problems faced as a citizen; The student that are already involved in the working
market are expected to apply the information obtained in the management of their own careers.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução Geral
1.1. A génese da integração europeia
2. O sistema institucional da União europeia
2.1. Breve Referência ao Mercado Interno
2.2. As instituições da UE
2.3. Os processos de decisão
3. Ordenamento jurídico da União Europeia
3.1. As fontes do direito da UE
3.2. A salvaguarda jurisdicional da ordem jurídica da União
3.3. A Dimensão constitucional do Direito da UE
6.2.1.5. Syllabus:
1. General Introduction
1.1. The genesis of European integration
2. The institutions of the European Union
2.1. Brief Reference to the Internal Market
2.2. The institutions of the EU
2.3. The decision processes
3. The Legal Order of the European Union
3.1. The sources of EU Law
3.2. The Jurisdiction of the EU Courts
3.3. The Constitutional Experience of the EU
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da uc são definidos para garantir que os alunos que, no final da uc, cumpram os
objectivos propostos obtenham aproveitamento, dividindo-se, por isso, em 3 partes: numa primeira procede-se a
uma introdução geral à génese da integração europeia, numa segunda apresenta-se o sistema institucional da
União europeia, em especial com referência ao Mercado Interno, às instituições da UE e aos respectivos
procedimentos de decisão; e numa terceira parte refere-se ao ordenamento jurídico da União Europeia, em especial
às suas fontes do direito, à salvaguarda jurisdicional da ordem jurídica da União, apresentando-se a dimensão
constitucional do Direito da UE.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The syllabus is defined to ensure that students at the end of uc, meet the objectives proposed. Therefore it is
divided into 3 parts: the first proceeds to a general introduction to the genesis of european integration, in the
second part presents the European Union's institutional system, in particular with reference to the Internal Market
of EU institutions and their decision-making procedures, and a third part refers to the legal system of the European
Union, in particular to their sources of law, judicial safeguards of the legal order of the Union, presenting the
constitutional dimension of EU law.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito desta uc serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: aulas, em regime
presencial, segundo o método de seminário, pelo qual o docente apresenta os conteúdos programáticos; bem
como de trabalhos práticos para aplicação prática dos conhecimentos apresentados e análise de estudos de casos
previamente disponibilizados pelo docente;
A avaliação seguirá a modalidade periódica, pela realização de duas provas parcelares de avaliação, com
ponderação de 50% na classificação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within this course the following methods of teaching and learning will be used: classes for the teacher to introduce
the contents, exercises for the students to practice the contents taught and analysis of case studies previously
given by the teacher.
The evaluation will be periodic using two tests, each weighting 50% in the final grade. To be approved, students
must obtain a minimum of ten (10.0) values on "Final Evaluation".
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A realização das aulas, em regime presencial, permitirá expor os conteúdos programáticos que integram os
objetivos propostos, que, pelos exercícios práticos, procurarão aplicar na dimensão prática que o ciclo de estudos
pretende. A análise de situações reais, em especial, já resolvidas pela jurisprudência, permite aprofundar este
objetivo, da mesma forma que permite aos alunos melhorem a capacidade técnica dirigida a uma ótima prestação
laboral, pela aplicação da informação recolhida e desenvolver competências interpessoais e sociais de cidadania.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes will allow the exposition of the proposed contents that the practical exercises shall apply to the
practical reality aimed by the course. The analysis of real-life situations, mostly those already object of judicial
decisions, shall contribute to these objectives as well as to the strengthening f the competences of the students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SOUSA DA CUNHA, Ricardo, Sebenta de Direito da União Europeia, IPCA, Barcelos, 2010.
MOTA DE CAMPOS, João / MOTA DE CAMPOS, João Luís – Direito Comunitário, 5ª ed., Coimbra Editora, 2007
QUADROS, Fausto de – Direito da União Europeia, Coimbra, Almedina, 2008.
GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Direito Comunitário, Coimbra, Almedina, 2008.
DUARTE, Maria Luísa – Direito da União Europeia e das Comunidades Europeias, Lisboa, Lex, vol. I, tomo I, 2001.
HARTLEY, T. C., The Foundations of European Community Law, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Mapa IX - Gestão de Recursos Humanos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Humanos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Cortês Loureiro - 90h (D+PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Familiarizar o aluno com as diferentes perspetivas da gestão das pessoas, enquadradas nos respetivos
contextos histórico, social e económico; Proporcionar os conceitos básicos indispensáveis ao conhecimento dos
processos e práticas da GRH; Explorar as metodologias de atuação prática nas organizações no domínio da GRH;
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Utilizar conceitos teóricos na resolução de problemas que serão apresentados em casos práticos e no contacto
com a realidade empresarial; Desenvolver competências técnicas e divulgar instrumentos utilizados nas principais
áreas de intervenção da função RH.
Os alunos deverão ser capazes de: Saber demonstrar a importância dos RH no contexto atual das organizações e
da gestão moderna; Analisar a evolução das perspetivas sobre a gestão das pessoas; Dominar os conceitos e
técnicas indispensáveis ao conhecimento dos processos e práticas da GRH; Desenvolver a capacidade de
pensamento crítico relativamente às diferentes perspetivas e práticas de GRH.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: To acquaint the student with the different perspectives of managing people; To provide the student with
the basic concepts to the knowledge of the process and practice of the HRM; To explore the methodologies of
practical action in the organizations within the field of HRM; To use theoretical concepts in the resolution of
problems that will be presented either with practical cases or with the contact with the business reality; To develop
technical skills and spread instruments used in the main areas of intervention of the HR.
The students must be able to: Know how to demonstrate the importance of HR in the current context of the
organizations and modern management; Analyze the evolution of all the perspectives on the management of
people; Master the essential concepts to the knowledge of the processes and practices of HRM; Develop the
capacity of a critical thought in what concerns the different perspectives and practices of HRM.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Perspetivas sobre a gestão das pessoas nas organizações. Natureza e evolução histórica da Gestão de recursos
humanos (GRH). Gestão de Pessoal Vs GRH. A GRH e a estratégia competitiva da empresa. Conceitos. Estratégias
competitivas. Articulação da estratégia global com a estratégia de Recursos Humanos (RH). A gestão estratégica
dos RH. A gestão operacional de RH. Planeamento RH e análise do mercado de trabalho. Análise e descrição de
funções. Conceito, finalidades e métodos. Recrutamento. Conceito e modalidades de recrutamento. Seleção
Conceito e modalidades de seleção. O processo de integração e socialização organizacional. Avaliação de
desempenho. Conceito e finalidades. Problemas e responsabilidades. Formação e desenvolvimento. Conceito de
formação e desenvolvimento. O processo. O desenvolvimento dos gestores. Compensação e carreiras. Gestão das
remunerações: finalidades e objetivos. Sistemas de incentivos e benefícios sociais. Gestão das carreiras.
6.2.1.5. Syllabus:
Perspectives on the management of persons in organizations. Nature and historical evolution of Human resource
management (HRM). Personnel management Vs HRM. The emergence of the HRM: limitations and implications of
the model. The management of Human resource (HR) and the organization competitive strategy. Conceptions.
Competitive strategies. Articulation of the overall strategy with the strategy for HR. Strategic HRM. Operational
HRM. Planning RH and analysis of the labor market. Analysis and description of functions. Concept, purposes and
methods. Recruitment. Concept and procedures. Selection. Concept and procedures. The process of organizational
integration and socialization. Performance appraisal. Concept and object. Problems and Responsibilities. Training.
Concept of training and development in RH. Process. The development of managers. Compensation and careers.
Management of remunerations. Incentives systems and social benefits. Career management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dois dos principais objetivos da UC prendem-se com a compreensão e explicitação, por parte do aluno, das
principais perspetivas, conceitos, processos, práticas e técnicas da GRH. Nesse sentido será explicado o papel
estratégico da GRH e, numa fase posterior, serão identificadas e caracterizadas as principais atividades da GRH,
nomeadamente, a análise do mercado de trabalho, o recrutamento e a seleção, a análise e descrição de funções, a
formação e o desenvolvimento, a avaliação de desempenho e a gestão de carreiras.
O recurso a exemplos, casos reais ou estudos de caso ao longo das diferentes sessões ajudará o aluno a
consolidar os seus conhecimentos e a desenvolver a sua capacidade crítica relativamente aos vários tópicos. Com
uma abordagem mais prática dos conteúdos procurar-se-á cumprir com os dois últimos objetivos da UC: a
aplicação dos conhecimentos a situações concretas e o desenvolvimento de competências técnicas, de
conceptualização e de argumentação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Two of the main objectives of UC are understands and clarify the main perspectives, concepts, processes, practices
and techniques of HRM. Accordingly, throughout the programme will address the prospects that mark the past and
the present of HRM, will be explained the strategic role of HRM and, at a later stage, will be identified and assigned
the main activities of HRM, in particular, the analysis of the labour market, the recruitment and selection, analysis
and description of functions, training and development, performance evaluation and career management.
The use of examples, real situations or case studies throughout the different sessions will help the student to
consolidate their knowledge and develop their critical capacity regarding various topics. With a more practical
approach of the contents shall be sought comply with the latter two objectives of UC: the application of knowledge
to concrete situations and develop technical skills, conceptualization and argumentation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Métodos de ensino: Exposição de conceitos e teorias; Apresentação de exemplos; Pesquisa e leituras; realização
de exercícios individuais e em grupo. É esperada a participação ativa dos alunos na realização das atividades
propostas como condição para a prossecução dos objetivos do programa. Nas aulas seguir-se-á a bibliografia
recomendada.
Regras de avaliação cumprem com o disposto no Regulamento de Ingresso, Avaliação e Passagem de Ano
(RIAPA).
A avaliação da disciplina prevê a realização de dois testes ao longo do semestre. A aprovação por avaliação
contínua dispensa o aluno do exame final. Para poder realizar o segundo teste, o aluno terá que obter a nota
mínima de 8 valores. A aprovação à disciplina implica que o aluno obtenha no mínimo 8 valores no segundo teste.
Cálculo classificação final: Teste 1 (50%) + teste 2 (50%)
Nota mínima de aprovação: 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: Theoretical and practical classes will include explanatory concepts and theories, examples,
exercises and discussion of case studies. On the theoretical exposure following the bibliography will be indicated.
Rules evaluation: Evaluation is governed by the rules defined in the “Regulation for Registration, Evaluation and
New Year's Eve (RIAPA) of the Higher School of Management of IPCA.
The evaluation will focus on two tests during the semester. The approbation on continuum evaluation dispenses
student presence on the final exam.
Final Classification = test 1 (50%) + Test 2 (50%)
Minimum approval note is 9.5 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objetivo de orientar o aluno na compreensão das perspetivas, conceitos, processos, práticas e técnicas da
GRH, dois dos grandes objetivos da UC, serão apontadas metas claras e alcançáveis no início de cada ciclo
temático, suportadas na apresentação de diapositivos. Estes diapositivos de suporte eletrónico serão igualmente
utilizados para abordar os diferentes conteúdos de aprendizagem.
Para o cumprimento do terceiro e quarto objetivos (consolidação dos conhecimentos e desenvolvimento da
capacidade crítica), serão promovidas (a) atividades práticas, como leitura de textos ou análise de estudos de caso,
(b) fóruns temáticos, onde serão analisados e debatidos alguns temas abordados em vídeos e outros materiais
multimédia, e (c) trabalhos de grupo. Neste último exercício, serão definidos temas específicos relacionados com
alguns dos conteúdos programáticos, a distribuir pelos diferentes grupos, juntamente com a bibliografia base
recomendada. Os grupos identificarão outra bibliografia que lhes permita elaborar textos completos e ilustrativos
sobre os temas atribuídos. Posteriormente, será disponibilizado documento com orientações específicas para a
realização deste trabalho.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the aim to guide the student in understanding the perspectives, concepts, processes, practices and
techniques of HRM, two of the major objectives of UC, will be given clear and attainable goals at the beginning of
each thematic cycle, supported on the slide show. These electronic slides will also be used to address different
learning content.
For the fulfillment of the third and fourth objectives (consolidation of knowledge and critical capacity development),
will be promoted (a) practical activities such as reading texts or analysis of case studies, (b) thematic forums,
where will be analyzed and discussed some issues addressed in videos and other multimedia materials, and (c)
group work. The latter exercise will be defined specific themes related to some of the syllabus among different
groups, along with the recommended basic bibliography. The groups identify another bibliography which enables
them to develop full texts and illustrations on the topics assigned. Subsequently, the document will be provided
with specific guidelines for the completion of this job.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caetano A. & J. Vala (2000). Gestão de Recursos Humanos: contextos, processos e técnicas. Lisboa:Ed.RH
Câmara, Pedro B., Guerra, Paulo B. & Rodrigues, Joaquim V. (2002). Humanator: recursos humanos e sucesso
empresarial. Colecção Gestão e Inovação. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2003). Manual de comportamento organizacional e
gestão. Lisboa: Editora RH;
Cunha, M. P. e, Rego, A. & Cabral-Cardoso, C.(2007). Tempos Modernos: uma história das organizações e da
gestão. Lisboa: Edições Sílabo;
Dessler, G. (1996). Human Resource Management, 7th Edition, Prentice-Hall
Gomes, J.F., Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2008). Manual de Gestão das Pessoas e do
Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo;
Ivancevich, J.M. (2007). Gestão de Recursos Humanos. S. Paulo: McGrawHill;
Legge, K. (1995) Human Resource Management: Rhetorics and Realities. London: The Macmillan Press.

Mapa IX - Mandarim I
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Mandarim I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
A UC não se encontra em funcionamento pelo que não tem nenhum docente associado.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender as principais caraterísticas do idioma chinês.
- Adquirir conhecimentos de Pinyin, um sistema de pronúncia romanizada.
- Aprender vocabulário e estruturas básicos para usar em situações do dia-a-dia.
- Adquirir conhecimentos de noções básicas da gramática chinesa fundamental.
- Aprender a ler e escrever carateres chineses, a fim de poder comunicar efetivamente em situações reais.
- Contactar com aspetos da cultura tradicional chinesa, incluindo festividades, costumes e tradições; música
chinesa, gastronomia chinesa, arte marcial Taichi, dança chinesa, caligrafia chinesa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the main characteristics of the Chinese language.
- Acquire knowledge of Pinyin, a Romanized pronunciation system.
- Learn basic vocabulary and structures to use in situations of day-to-day.
- Acquire knowledge of the basics of basic Chinese grammar.
- Learning to read and write Chinese characters, in order to communicate effectively in real situations.
- Contact with aspects of traditional Chinese culture, including festivals, customs and traditions, Chinese music,
Chinese cuisine, martial art Tai Chi, Chinese dance, Chinese calligraphy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fonética da língua chinesa:Romanização Pinyin
21 iniciais
37 finais
4 tons
Entoação
2. Numerais.
3. Vocabulário (cerca de 200 palavras).
4. Noções básicas iniciais de gramática:
A ordem das palavras na frase.
Frases com verbos como predicado.
5. Diálogos simples, relativos a situações básicas de comunicação do quotidiano.
6. Iniciação à escrita dos carateres.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Phonetics of the Chinese language, Pinyin Romanization
21 initial
37 final
4 shades
tone
2. Numerals.
3. Vocabulary (200 words).
4. Understanding initial grammar:
The order of words in the sentence.
Sentences with verbs as a predicate.
5. Simple dialogues, on the basic situations in everyday life.
6. Start writing the characters.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Mandarim I visam preparar os alunos para a utilização do Mandarim sempre que
requisitado na sua rotina profissional.
Uma vez que se supõe que para a generalidade dos alunos este será o primeiro contato com a língua, os conteúdos
programáticos são suficientemente generalistas para abarcar os principais conteúdos ao nível de vocabulário e
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gramatica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of Mandarin I aim to prepare students for the use of Mandarin whenever requested in your work
routine.
Since it is assumed that for most students, this will be the first contact with the language, the syllabus are
sufficiently general to encompass the main contents at the level of vocabulary and grammar.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Sendo que os objetivos da UC passam por compreender as principais caraterísticas do idioma chinês e adquirir
conhecimentos de Pinyin, um sistema de pronúncia romanizada, a leitura e interpretação de textos e os exercícios
de listening são metodologia sindicadas para esta prossecução.
De forma a aprender vocabulário e estruturas básicos para usar em situações do dia-a-dia, adquirir conhecimentos
de noções básicas da gramática chinesa fundamental, aprender a ler e escrever caracteres chineses são
desenvolvidos exercícios de escrita, trabalhos individuais e trabalhos de grupo, role plays e exposição/ revisão
teórica (no caso das estruturas gramaticais)
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students' language skills are developed through a diverse set of activities that reflect the world of work. Thus,
there is a particular emphasis on communication tasks realistic and integrated to give students an opportunity to
develop their confidence and improve fluency.
Since the PA objectives are to understand the main characteristics of Chinese language and acquire knowledge of
Pinyin, a Romanized system of pronunciation, reading and interpreting texts and listening exercises are syndicated
methodology for this pursuit.
In order to learn basic vocabulary and structures to use in situations of day-to-day, gaining knowledge of the basics
of basic Chinese grammar, learn to read and write Chinese characters are developed writing exercises, individual
and group work, role plays and exposure / theoretical review (in the case of grammatical structures)
Particular emphasis is given to teamwork and active participation. The activities are student-centered, so that
learners can develop skills through individual and group work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Zhang Kai, Liu Shehui , Chen Xi, Zuo Shandan, Shi Jiawei, Liu Xun (2004), New Practical Chinese Reader, Textbook
Vol. 1, Publisher: Beijing Language & Culture Univ Pr; 1 edition.
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Mapa IX - Francês I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Francês I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
A UC não se encontra em funcionamento pelo que não tem nenhum docente associado.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos que concluam com sucesso esta unidade curricular deverão ser capazes de:
- Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.:
informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante).- Comunicar em tarefas simples e em
rotinas
que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais.
Saber transmitir uma informação, formular perguntas, saber falar de motivações, gostos, interesses e
preferências.Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com
necessidades imediatas.- Perceber a ideia específica de um pequeno texto.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this course should be able to:
- Understand sentences and frequently used expressions related to areas of immediate priority (eg.:
personal and family information, shopping, local geography.) - Communicate in simple and routine tasks
requiring just an exchange of information on straightforward matters that are familiar and routine.
Knowing convey information, ask questions, to speak of motivations, preferences, interests and preferences. Describe in simple terms its formation, the surrounding environment, and also matters in areas of
immediate needs. - Understand the specific idea of a short text.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Informações pessoais e familiares: apresentação.
2. Descrição de meios circundantes.
3. Rotina diária.
4. Expressão de motivações, gostos, interesses e preferências.
5. Informação profissional.
6. Turismo: orientação na cidades, dar direções, pedir informações.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Personal and family information: presentation.
2. Description of the surrounding media.
3. Daily routine.
4. Expression of motivations, preferences, interests and preferences.
5. Professional information.
6. Tourism: orientation in cities, giving directions, asking for information.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Francês I visam preparar os alunos para a utilização da Língua Francesa na sua
rotina profissional. O programa foi criado de forma a corresponder às necessidades dos alunos que pretendem
iniciar uma carreira na área do turismo, pelo que toda a gramática, vocabulário e competências desenvolvidas
estão completamente contextualizadas em situações reais de trabalho. Todos os conteúdos programáticos
abarcam um conjunto variado de temas, que preparam os alunos para lidarem com diversas situações com as
quais se podem deparar no seu contexto profissional. Os alunos devem ser capazes de comunicar com os clientes,
dar conselhos, indicar direções, recomendar excursões ou visitas e transparecer confiança. Através do estudo e
prática em contextos reais de turismo, os discentes serão capazes de desenvolver a sua confiança e fluência na
utilização da Língua francesa, expandir o seu vocabulário, entender o francês falado facilmente e melhorar a sua
precisão.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of French I aim to prepare students for the use of the French language in their work routine. The
program was created to match the needs of students seeking to start a career in tourism, so all the grammar,
vocabulary and skills developed are fully contextualized in real work situations. All course contents cover a wide
range of topics that prepare students to deal with different situations with which they may encounter in their
professional context. Students should be able to communicate with customers, give advice, give directions,
recommend tours or visits and confidence shine. Through the study and practice in real contexts of tourism, the
students will be able to develop their confidence and fluency in the use of French language, expand your
vocabulary, understand spoken French easily and improve your accuracy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Todas as atividades são planeadas de forma a que os alunos desenvolvam a sua competência comunicativa através
de estratégias de comunicação em contextos profissionais tais como fornecer dar conselhos/informações, fazer
reservas e lidar com reclamações.
As aulas de Francês I focam-se particularmente em exercícios de oralidade e audição já que estas são
consideradas as competências mais importantes para lidar com os clientes. Os discentes têm também a
oportunidade de melhorar as suas competências de leitura e escrita através de inúmeras atividades como a
interpretação de textos e exercícios de revisão gramatical.
Ao longo da unidade curricular é utilizada uma abordagem comunicativa que privilegia o processo comunicativo e
não a análise mecânica de estruturas gramaticais. Deste modo, são dadas aos discentes o maior número possível
de oportunidades para a sua expressão.
Todas as aulas incluem práticas de comunicação abertas nas quais os alunos são encorajados a expressar as suas
próprias ideias e opiniões, a partilhar e analisar informação, a lidar com problemas e a executar tarefas em Inglês.
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
Os discentes são continuamente encorajados a serem responsáveis pela sua própria aprendizagem de forma a que
obtenham o nível desejado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students' language skills are developed through a diverse set of activities that reflect the world of work. Thus,
there is a particular emphasis on communication tasks realistic and integrated to give students an opportunity to
develop their confidence and improve fluency.
All activities are planned so that students develop their communicative competence through strategic
communication in professional contexts such as to provide advice / information, make reservations and dealing
with complaints.
French I classes are focused particularly in speaking and listening exercises as these are considered the most
important skills for dealing with customers. The students also have the opportunity to improve their reading and
writing skills through numerous activities such as reading comprehension exercises and grammar review.
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Over the course is used a communicative approach that favors the communication process and not the mechanical
analysis of grammatical structures. Thus, students are given to the largest possible number of opportunities for its
expression.
All lessons include practice open communication in which students are encouraged to express their own ideas and
opinions, share and analyze information, to deal with problems and tasks in English.
Particular emphasis is given to teamwork and active participation. The activities are student-centered, so that
learners can develop skills through individual and group work.
The students are continually encouraged to be responsible for their own learning so that they obtain the desired
level.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- CARVALHO, O., Gramática do Francês Fundamental, Porto Editora, 2008.
- SIREJOLS E., P. Claude, Grammaire-450 Nouveaux Exercices, Clé International,2002.

Mapa IX - Mandarim II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mandarim II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
A UC não se encontra em funcionamento pelo que não tem nenhum docente associado.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da UC de Mandarim II passam por dar continuidade ao estudo das características do idioma chinês,
consolidando os conhecimentos de Pinyin, um sistema de pronúncia romanizada.
Pretende-se que os alunos sejam capazes de enriquecer o vocabulário neste idioma, continuando o
desenvolvimento da língua falada através de diálogos simples, relativos a situações comunicativas do quotidiano.
É também objetivo da unidade curricular de Mandarim II a consolidação do desenvolvimento da língua escrita.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goals of UC Mandarin II are to continue its study of the characteristics of the Chinese language, consolidating
knowledge of Pinyin, a Romanized pronunciation system.
It is intended that students are able to enrich the vocabulary of this language, continuing the development of
spoken language through simple conversations relating to everyday communicative situations.
It also aims of the course of Mandarin II to consolidate the development of written language.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Consolidação e continuação do estudo da fonética da língua chinesa.
2. Noções básicas iniciais de gramática, especialmente:
- Frases com sujeito-predicado como predicado.
- Frases com adjectivos como predicado.
- Frases interrogativas e negativas.
- Complementos circunstanciais.
- Advérbios: ye, dou.
- Preposições: zai, gei.
- Expressão: de.
3. Consolidação e continuação do desenvolvimento da língua falada através de diálogos simples, relativos a
situações comunicativas do quotidiano.
4. Vocabulário – cerca de 200 palavras.
5. Desenvolvimento da língua escrita (caracteres).
6. Utilização do dicionário.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Consolidation and continuation of the study of phonetics of the Chinese language.
2. Understanding the initial grammar, especially:
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- Sentences with subject-predicate as a predicate.
- Sentences with adjectives as predicate.
- Interrogative and negative sentences.
- Complements circumstantial.
- Adverbs: y, I.
- Prepositions: zai, gei.
- Expression: a.
3. Consolidation and further development of spoken language through simple dialogues, concerning
everyday communicative situations.
4. Vocabulary - about 200 words.
5. Development of written language (characters).
6. Use the dictionary.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Mandarim II visam dar continuidade à preparação dos alunos para a utilização do
Mandarim sempre que requisitado na sua rotina profissional.
Uma vez que se supõe que para a generalidade dos alnos este será o primeiro contacto com a língua, os conteúdos
programáticos são suficientemente generalistas para abarcar os principais conteúdos ao nível de vocabulário e
gramatical.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of Mandarin II aim to continue to prepare students for the use of Mandarin whenever requested in your
work routine.
Since it is assumed that for almost students this will be the first contact with the tongue, the syllabus are
sufficiently general to encompass the main contents at the level of vocabulary and grammar.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Sendo que os objetivos da UC passam por desenvolver a compreensão das principais características do idioma
chinês e adquirir conhecimentos de Pinyin, um sistema de pronúncia romanizada, a leitura e interpretação de
textos e os exercícios de listening são metodologia sindicadas para esta prossecução.
De forma a aprender vocabulário e estruturas básicos para usar em situações do dia-a-dia, adquirir conhecimentos
de noções básicas da gramática chinesa fundamental, aprender a ler e escrever caracteres chineses são
desenvolvidos exercícios de escrita, trabalhos individuais e trabalhos de grupo, role plays e exposição/ revisão
teórica (no caso das estruturas gramaticais)
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The students' language skills are developed through a diverse set of activities that reflect the world of work. Thus,
there is a particular emphasis on communication tasks realistic and integrated to give students an opportunity to
develop their confidence and improve fluency.
Since the PA objectives are to understand the main characteristics of Chinese language and acquire knowledge of
Pinyin, a Romanized system of pronunciation, reading and interpreting texts and listening exercises are syndicated
methodology for this pursuit.
In order to learn basic vocabulary and structures to use in situations of day-to-day, gaining knowledge of the basics
of basic Chinese grammar, learn to read and write Chinese characters are developed writing exercises, individual
and group work, role plays and exposure / theoretical review (in the case of grammatical structures)
Particular emphasis is given to teamwork and active participation. The activities are student-centered, so that
learners can develop skills through individual and group work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Zhang Kai, Liu Shehui, Chen Xi, Zuo Shandan, Shi Jiawei, Liu Xun (2004), New Practical Chinese Reader, Textbook
Vol. 1 (Paperback), Publisher: Beijing Language & Culture Univ Pr; 1 edition.

Mapa IX - Francês II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Francês II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
A UC não se encontra em funcionamento pelo que não tem nenhum docente associado.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos que concluam com sucesso esta unidade curricular deverão ser capazes de:
- Desenvolver competências de comunicação geral na língua francesa ao nível da compreensão e expressão oral e
escrita;
- Aprofundar os conhecimentos da cultura francesa e sua influência no mundo ocidental;
- Produzir resumos de textos em língua francesa;
- Aprofundar e consolidar os conhecimentos gerais da Língua Francesa, bem como comunicar de uma forma
eficaz,
em situações comunicativas relacionadas com o turismo;
- Dominar a língua francesa com a fluência e a correção necessárias para que possam integrar-se facilmente no
mundo do trabalho e aí desempenhar eficazmente a sua função.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this course should be able to:
- Develop communication skills in French general level of comprehension and oral expression and
writing;
- To develop knowledge of French culture and its influence in the Western world;
- Produce summaries of texts in French;
- To deepen and consolidate the general knowledge of the French language and to communicate effectively,
in communicative situations related to tourism;
- Mastering the French language with fluency and correctness necessary for them to integrate easily into the world
of work and then play their role effectively.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise e compreensão de textos na língua francesa (área: Turismo)
2. Tradução e resumos de textos
3. Analisar textos publicitários e anúncios em revistas e jornais franceses;
4. Terminologia específica nos documentos/materiais específicos da área do turismo.
5. Consolidação dos principais tópicos gramaticais da Língua Francesa.
6.2.1.5. Syllabus:
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1. Analysis and understanding of texts in French (area: Tourism)
2. Translation of texts and summaries
3. Analyze text ads and ads in French newspapers and magazines;
4. Specific terminology in the documents / materials specific to the area of tourism.
5. Consolidation of the main topics of grammar of the French Language.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Francês II visam consolidar a preparação dos alunos para a utilização da Língua
Francesa na sua rotina profissional, na área de formação em turismo. O programa da unidade curricular procura,
desta forma, que toda a gramática, vocabulário e competências desenvolvidas estão completamente
contextualizadas em situações reais de trabalho de um profissional de turismo. Todos os conteúdos programáticos
abarcam um conjunto variado de temas, que preparam os alunos para lidarem com diversas situações com as
quais se podem deparar no seu contexto profissional. Os alunos devem ser capazes de comunicar com os clientes,
dar conselhos, indicar direções, recomendar excursões ou visitas e transparecer confiança. Através do estudo e
prática em contextos reais de turismo, os discentes serão capazes de desenvolver a sua confiança e fluência na
utilização da Língua francesa, expandir o seu vocabulário, entender o francês falado facilmente e melhorar a sua
precisão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus for French II aim to consolidate the preparation of students for the use of the French language in their
routine work in the area of tourism training. The program of course demand, therefore, that all the grammar,
vocabulary and skills developed are fully contextualized in real work situations of a touring professional. All course
contents cover a wide range of topics that prepare students to deal with different situations with which they may
encounter in their professional context. Students should be able to communicate with customers, give advice, give
directions, recommend tours or visits and confidence shine. Through the study and practice in real contexts of
tourism, the students will be able to develop their confidence and fluency in the use of French language, expand
your vocabulary, understand spoken French easily and improve your accuracy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As competências linguísticas dos discentes são desenvolvidas através de um conjunto diversificado de atividades
que refletem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Todas as atividades são planeadas de forma a que os alunos desenvolvam a sua competência comunicativa através
de estratégias de comunicação em contextos profissionais tais como fornecer dar conselhos/informações, fazer
reservas e lidar com reclamações.
As aulas de Francês II focam-se particularmente em exercícios de oralidade e audição já que estas são
consideradas as competências mais importantes para lidar com os clientes. Os discentes têm também a
oportunidade de melhorar as suas competências de leitura e escrita através de inúmeras atividades como a
interpretação de textos e exercícios de revisão gramatical.
Ao longo da unidade curricular é utilizada uma abordagem comunicativa que privilegia o processo comunicativo e
não a análise mecânica de estruturas gramaticais. Deste modo, são dadas aos discentes o maior número possível
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de oportunidades para a sua expressão.
Todas as aulas incluem práticas de comunicação abertas nas quais os alunos são encorajados a expressar as suas
próprias ideias e opiniões, a partilhar e analisar informação, a lidar com problemas e a executar tarefas em Inglês.
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação ativa. As atividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
Os discentes são continuamente encorajados a serem responsáveis pela sua própria aprendizagem de forma a que
obtenham o nível desejado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students' language skills are developed through a diverse set of activities that reflect the world of work. Thus,
there is a particular emphasis on communication tasks realistic and integrated to give students an opportunity to
develop their confidence and improve fluency.
All activities are planned so that students develop their communicative competence through strategic
communication in professional contexts such as to provide advice / information, make reservations and dealing
with complaints.
French II classes are focused particularly in speaking and listening exercises as these are considered the most
important skills for dealing with customers. The students also have the opportunity to improve their reading and
writing skills through numerous activities such as reading comprehension exercises and grammar review.
Over the course is used a communicative approach that favors the communication process and not the mechanical
analysis of grammatical structures. Thus, students are given to the largest possible number of opportunities for its
expression.
All lessons include practice open communication in which students are encouraged to express their own ideas and
opinions, share and analyze information, to deal with problems and tasks in English.
Particular emphasis is given to teamwork and active participation. The activities are student-centered, so that
learners can develop skills through individual and group work.
The students are continually encouraged to be responsible for their own learning so that they obtain the desired
level.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Stefaner-Contis, C., Cahuzac, M., Gramática Essencial de Francês, Editorial Presença, 2008.
Grammaire Expliquée Intermediare, CLE International, 2008.

Mapa IX - Direito do Património Cultural
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Património Cultural
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joana Catarina Ferreira Fernandes (90h D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender o conceito de bem cultural e distinguir as categorias de bens culturais;
- Conhecer os regimes jurídicos de proteção e de valorização dos bens culturais;
- Conhecer os direitos, garantias e deveres dos cidadãos em matéria de património cultural e identificar a atuação
da Administração do Património Cultural.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the concept of cultural property and to distinguish the categories of cultural property;
- Know the legal arrangements for the protection and recovery of cultural property;
- Meet the rights, guarantees and duties of citizens in terms of cultural heritage and identify the actions
Administration of Cultural Heritage
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Património cultural, bens culturais, Direito do Património Cultural e política do património cultural.
2. Evolução histórica do ordenamento jurídico português do património cultural.
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3. Direito Constitucional do Património Cultural.
4. A Administração Pública do património cultural.
5. Princípios gerais do Direito do Património Cultural.
6. Direitos, garantias e deveres dos cidadãos.
7. Regime geral de proteção dos bens culturais.
8. A circulação dos bens culturais (direito comunitário e direito internacional).
9. Regime geral de valorização dos bens culturais.
10.Regimes especiais de proteção e valorização dos bens culturais.
11.Regime fiscal.
12.Tutela penal e contraordenacional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Cultural heritage, cultural, Cultural Heritage Law and politics of cultural heritage.
2. Historical evolution of the Portuguese legal system of cultural heritage.
3. Constitutional Law of Cultural Heritage.
4. Public administration of cultural heritage.
5. General Principles of the Law of Cultural Heritage.
6. Rights, guarantees and duties of citizens.
7. General system of protection of cultural property.
8. The circulation of cultural (international law).
9. General system for the recovery of cultural property.
10. Special protection regime and recovery of cultural property.
11.Regime tax.
12. Criminal custody
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta UC,
bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a coerência entre estes dois
parâmetros.
Nos pontos 1 a 6 estudam-se os conceitos, os princípios e as garantias que enformam o direito do património
cultural. Nos pontos seguintes densifica-se o regime jurídico aplicável aos bens culturais.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias à análise e julgamento
profissional das disposições contidas no normativo legal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve for this UC, as well as skills to
be acquired by students. Exemplifies itself, then the consistency between these two parameters.
In chapters 1 to 6, we study the concept, the principles and the guarantees of the cultural heritage law. In the next
chapters is densified the legal regime relevant for cultural goods. It is intended, at the end of chapters provide
students with the skills needed for analysis and professional judgment of the legal normative.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Visionamento de diapositivos sobre as temáticas do programa;
- Realização de trabalhos práticos e análise de estudos de caso disponibilizados pelo docente.
A avaliação normal da unidade curricular compreende a realização de umas frequências ambas com a ponderação
de 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methodologies will be used for teaching and learning:
- Visioning slide on the themes of the program;
- Carrying out practical and analysis of case studies provided by the teacher.
A normal evaluation of the course comprises the realization of two tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizado, no início do semestre, o programa da unidade curricular, resumindo os conteúdos
programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado aos estudantes, promovendo também a pesquisa e recolha de bibliografia adicional.
O docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias
lecionadas.
A discussão das temáticas em aula deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e
apelando ao espírito crítico dos alunos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester, it will be provided, the program of the course, summarizing the program content
that will be addressed and explained of the assessment methodology to be adopted.
The acquisition of skills should be developed through the careful study of the material available to students, and it
will be promoted the research of additional references. The teacher should promote the realization of practical
cases, to a deeper knowledge of subjects. The discussion of the themes in the classroom should also be
encouraged by the teacher, asking questions relevant and appealing to critical thinking of students. The evaluation
system the presentation of group works by students, with discussion of the topics presented.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BRAVO, Jorge dos Reis, A protecção penal do património cultural, in Scientia Jurídica, t. 46 n.º 268-270 JulhoDezembro, 1997, p. 237-264.
MIRANDA, Jorge; CLARO, João Martins; ALMEIDA, Marta Tavares de (coord.); Direito do Património Cultural, INA,
Oeiras, 1996.
NABAIS, José Casalta, Introdução ao Direito do Património Cultural, Almedina,Coimbra, 2004.
NABAIS, José Casalta, Noção e Âmbito do Direito do Património Cultural, in Revista do CEDOUA, ano III, n.º 2,
CEDOUAFDUC, Coimbra, 2000, pp. 11-38.
ANDRADE, Vieira de, La proteccion des biens culturels (rapportportugais), in, Travaux de l’Association Henri
Capitant, tomo XL, Paris, 1989, pp. 473-481.
ARAÚJO, Fernanda, O actual regime jurídico da protecção e salvaguarda do património arquitectónico.
Património/Território – Interacções, in Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.ºs 18/19, Dezembro 2002Junho 2003, pp.9-39.

Mapa IX - Gestão de Alimentação e Bebidas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Alimentação e Bebidas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa (60h D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os alunos deverão ter as competências necessárias para realizar a gestão
operacional de um negócio de restauração ou de um departamento alimentar e de bebidas de uma unidade
hoteleira.
Os alunos deverão adquirir as seguinte competências:
- Aprender a inovar no sector da restauração;
- Estar familiarizado com a cozinha profissional e os diferentes processos de produção que nela ocorrem;
- Identificar e conhecer os equipamentos profissionais de cozinha;
- Saber gerir e controlar os processos de produção e de serviço prestado ao cliente;
- Identificar e conhecer os diferentes tipos de produção de cozinha;
- Identificar e conhecer os diferentes tipos de serviço;
- Otimização da operação de compras;
- Saber elaborar e custear receitas e os diferentes tipos de menu;
- Identificar a legislação necessária para o sector;
- Saber fazer um Controlling da produção de cozinha e bar;
- Planear a abertura de um estabelecimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending the curricular unit, the students should have the necessary competences to manage a restaurant
business, or, to direct an hotel food and beverage department.
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- Identify the different types of food production that happen in the kitchen;
- Identify the different types of service to the customer;
- Optimization of the purchase operation;
- Manage the food cost of the different recipes and menus;
- Identify the necessary legislation of the applicable to the sector;
- Controlling the kitchen and bar production;
- Plan the opening of a restaurant business.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Inovação no sector da restauração como forma de gerar valor;
Enquadramento do sector em Portugal
2. Legislação necessária para os processos de licenciamento;
3. Identificar as operações mais comuns na cozinha profissional;
4. Identificar e gerir os equipamentos necessários para as diferentes operações;
5. Gestão de produção de cozinha
5.1 Gestão de stocks e do processo de compras;
5.2 Os diferentes processos de produção;
5.2.1 Processos Tradicionais;
5.2.2 Processo Cook-Chill;
5.2.3 Processo Cook-Freeze;
5.2.4 Produção de Bebidas
6. Controlling da produção de cozinha e de bebidas;
7. Os diferentes tipos de serviço possível para o cliente;
8. Elaboração de menus e definição do preço de venda;
9. Os recursos humanos na restauração;
10. Sistemas informáticos de gestão;
11. Sistemas de gestão da qualidade.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Innovation in the restaurant sector as a way to create added value;
The restaurant sector in Portugal;
2. The necessary legislation to the licensing process ;
3. Identify the most common operations in the professional kitchen;
4. Identify and manage the different types of equipments necessary to the confection process;
5. Kitchen production management
5.1 Stock management and procurement;
5.2 Production processes;
5.2.1 Traditional processes;
5.2.2 Cook-Chill;
5.2.3 Cook-Freeze;
5.2.4 Drink production
6. Food and drink production controlling;
7. The different types of service;
8. Menu elaboration and price definition;
9. The human resources in the restaurant business;
10. Information technologies in food management;
11. Quality management systems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a fornecer aos alunos conhecimentos básicos sobre
temas importantes que um gestor de alimentação e de bebidas tem de ter de forma a gerir eficazmente um
departamento/unidade de alimentação e de bebidas.
Devido à importância das operações de alimentação e de bebidas nas entidades ligadas às operações turísticas, o
aluno vai ser familiarizado com os processos que ocorrem normalmente na cozinha profissional, tais como, os
processos de produção, o controlling, a elaboração dos menus e o respetivo preço dos pratos, os diferentes tipos
de serviço ao cliente e as características dos recursos humanos afetos à restauração.
É enquadrada a legislação nacional em vigor, do setor da restauração de forma a habilitar o aluno a gerir melhor
aspetos ligados com o licenciamento das instalações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents are organized in a way that emulates the needs of a typical workday for a food and
beverage manager. That will allow a good performance in a work context by the students.
Due to the high importance of the food and beverage department in touristic operations, the student will be
familiarized with the normal processes that occur in the professional kitchen, such as the production processes,
production controlling, menu elaboration, dish selling price, types of service to the client and the characteristics of
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the human resources that work in the restaurant business.
It is also give a general overview of the necessary Portuguese legislation so that the student is able to manage
facilities startup.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se de duas formas:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Exercícios práticos realizados nas aulas.
A avaliação é contínua e traduz-se da seguinte forma:
- Trabalho de grupo 30% da nota final;
- Testes (2) 70% da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies of this curricular unit are divided accordingly to the following:
- Theoretical exposition of the themes lectured;
- Practical exercises made through classes.
The evaluation is continuous and it is made accordingly to the following:
- Group work 30% of the final grade;
- Exams (2) 70% of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os exercícios e trabalhos realizados nas aulas simulam de certa forma a realidade que ocorre normalmente em
contexto de trabalho, usando-se para tal ferramentas informáticas como folhas de cálculo.
O trabalho de grupo tem como objetivo levar os alunos a procurar o conhecimento como forma a superar os
problemas. Permite também trabalhar as competências interpessoais, delegação de tarefas e gestão do tempo.
A exposição teórica das matérias lecionadas é importante para dotar os alunos de conhecimentos de forma a
superarem com sucesso as tarefas do dia em normal contexto de trabalho.
A performance individual sobre os conhecimentos adquiridos será verificada no exame final.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical exercises made in the classroom emulate the normal reality that happens during normal workdays of
the food and beverage manager. It is valued the use of computer programs, such as worksheets.
The work group has an objective to lead the students in the quest to search for knowledge to solve workday
problems. It will also allow the students to work their human skills, task delegation and time management.
The theoretical exposition of the themes it’s important to give the students the necessary knowledge to achieve
with success the task of the normal workday.
The individual performance about the lectured themes will be verified in the final exam.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Food and Beverage Management” – 4ª Edição
Andrew Lockwood
Bernard Davis
Ioannis Pantelidis
Peter Alcott
Butterworth-Heinemann / Elsevier
2008
“Introdução à Gestão da Restauração”
José Ribeiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Março de 2011
“Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hoteleiros” – 2ª Edição revista
Victor Monteiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Maio de 2010

Mapa IX - Direito do Turismo e do Consumo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito do Turismo e do Consumo
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Ferreira Duarte (90h D + PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Não aplicável.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
2.1. Objectivos: Pretende-se que os alunos conheçam, de modo sistematizado, o quadro jurídico das relações
jurídicas de prestação de serviços turísticos ao consumidor.
2.2. Competências: Identificar e compreender os conceitos e princípios fundamentais do direito do turismo;
Identificar e compreender os fundamentos, a história, os princípios e as fontes do direito do consumidor; Conhecer
os principais sujeitos prestadores de serviços turísticos e os traços essenciais do regime do acesso à actividade e
do seu funcionamento; Conhecer os aspectos essenciais dos regimes especiais dos contratos de consumo e dos
contratos geradores de relações jurídicas que têm por objecto a prestação de serviços turísticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
2.1. Objectives: At the end of the curricular unit the students must be able to know the entire legal framework
aplicable to juridical relationships concerning touristic services
2.2. Skills: The students should improve their professional skills, aimed at the optimal fulfillment of their functions,
by applying the information obtained during the curricular unit; The student are also expected to develop personal
and social skills, particularly in what concerns social responsibility and respect to the consumer´s rights; The
student that are already involved in the working market are expected to apply the information obtained in the
management of their own careers
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução
II. Os sujeitos da relação jurídica de prestação de serviços turísticos
III. Relações jurídicas de prestação de serviços turísticos em especial
IV. Relações jurídicas conexas à prestação de serviços turísticos
V. Meios de resolução de conflitos
6.2.1.5. Syllabus:
I.Introduction
II.The parties of the juridical relationship concerning touristic services
III. Special types of juridical relationships concerning touristic services
IV. Juridical relationships connected to touristic services providing
V. Dispute resolutions procedures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da uc são definidos para garantir que os alunos, no final da uc, cumpram os
objectivos propostos. Os conteúdos programáticas consistem, precisamente, na análise do quadro jurídico das
relações jurídicas de prestação de serviços turísticos ao consumidor
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is organised in a way that enables the students to fulfil the objectives. In fact, the the table of contents
encompasses the analysis of the entire legal framework aplicable to juridical relationships concerning touristic
services.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito desta uc serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: aulas, em regime
presencial, segundo o método de seminário, pelo qual o docente apresenta os conteúdos programáticos; bem
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como de trabalhos práticos para aplicação prática dos conhecimentos apresentados e análise de estudos de casos
previamente disponibilizados pelo docente;
A avaliação da disciplina seguirá a metodologia de Avaliação por exame final. O aproveitamento exige a obtenção
de classificação mínima de 10 valores no exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within this course the following methods of teaching and learning will be used: classes for the teacher to introduce
the contents, exercises for the students to practice the contentes taught and analysis of case studies previously
given by the teacher.
The evaluation shall follow the RIAPA. It consists in a final exam, which takes place in the end of the semester
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A realização das aulas, em regime presencial, permitirá expor os conteúdos programáticos que integram os
objectivos propostos, que, pelos exercícios práticos, procurarão aplicar na dimensão prática que o ciclo de
estudos pretende. A análise de situações reais, em especial, já resolvidas pela jurisprudência, permite aprofundar
este objectivo, da mesma forma que permite aos alunos melhorem a capacidade técnica dirigida a uma óptima
prestação laboral, pela aplicação da informação recolhida e desenvolver competências inter-pessoais e sociais de
cidadania.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes will allow the exposition of the proposed contents that the practical exercises shall apply to the
practical reality aimed by the course. The analysis of real-life situations, mostly those already object of judicial
decisions, shall contribute to these objectives as well as to the strengthening f the competences of the students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, Carlos Ferreira, Direito do Consumo, Almedina Coimbra, 2005
Duarte, Paulo, O conceito de consumidor, segundo o art. 2.º da Lei de Defesa do Consumidor, 1999, Separata do
BFDUC
Ferreira, Luís Jorge do Nascimento, Colectânea de legislação em matéria de turismo, Quid Juris, 2009
Monteiro, Joana Pinto, Regime dos Empreendimentos Turísticos, Anotado, Coimbra Editora, 2011
Vários autores, Liber Amicorum Mário Frota, A causa dos consumidores, Almedina, 20111

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Ao nível das metodologias de ensino-aprendizagem potenciadoras do desenvolvimento de competências, em
especial dos estudantes de Gestão de Atividades Turísticas, e com a transição de um sistema de ensino baseado
na transmissão de conhecimentos para um sistema de matriz assente no desenvolvimento de competências,
privilegia-se a aplicação de conhecimentos e saberes adquiridos às atividades concretas do respetivo perfil
profissional. Valoriza-se a interdisciplinaridade e a lecionação de aulas de cariz teórico-prático com uma forte
componente de horas de contacto e de estudo. As atividades práticas são entendidas como um método importante,
traduzindo-se num conjunto de distintas e diversificadas ações realizadas no espaço da sala de aula, visitas de
estudo, participação em seminários, complementadas, na fase final do curso, com a realização do estágio ou do
projeto profissional.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
In terms of teaching-learning methodologies enhancing skills development, especially concerning Tourism
Management students, and with the transition from an education system based on the transmission of knowledge
to a system whose matrix is based on skills development, the application of knowledge is favored concerning
concrete activities of the respective professional profile.
Interdisciplinary teaching as well as theoretical and practical lessons, with a strong component of contact and
tutorial support hours, are valued; practical activities are recognized as an important method, itself expressed in a
set of different and diversified actions implemented within the classroom, study visits, participation in seminars,
and that are complemented, in the degree’s final stage, with an professional internship or project.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
No processo de criação do curso de Licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas foi realizado um estudo no
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sentido de verificar se a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Além do mais, no âmbito dos relatórios de Bolonha que são feitos anualmente, verifica-se também que a carga
média horária de trabalho é adequada ao previsto em ECTS.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
Throughout the process of creation of the degree in Tourism Management it was carried out a study in order to
verify if the average workload required to the students corresponded to the estimate in ECTS. Moreover, in the
Bologna reports that are conducted annually it is also recognized that the average hourly workload is appropriated
to the expected in ECTS.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Conforme estabelece o Regulamento de Avaliação (RIAPA), a avaliação de conhecimentos tem como objetivo
essencial apurar o aproveitamento do estudante, no progresso e aquisição de conhecimentos e competências nas
matérias integrantes do programa de cada uma das Unidades Curriculares. Assim, para cada Unidade Curricular é
estabelecido o formato de avaliação respeitando os princípios expressos no RIAPA. De forma a garantir a estreita
relação entre a avaliação de conhecimentos e os objetivos visados, os diferentes elementos de avaliação são dados
a conhecer aos docentes da Unidade Curricular (Diurno e Pós-Laboral), para verificação dessa coerência.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
As provided in the Assessment Regulation (RIAPA), the evaluation of knowledge essentially aims to determine the
student’s achievement, progress and acquisition of knowledge and skills in the subjects integrating the syllabus of
each study unit. Thus, for each study unit the evaluation methodology is stipulated within the principles expressed
in RIAPA. To ensure a close relationship between the knowledge assessment and the pursued objectives, the
different elements of evaluation are made known to the teachers of the course (daytime and after working hours), to
verify their consistency.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As metodologias de ensino/aprendizagem aplicadas na licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas que
facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas são potenciadas pela realização de trabalhos ao
nível das várias unidades curriculares. É de realçar, em particular, as UC’s de estágio e projeto profissional em que
os estudantes realizam relatórios. Algumas UC’s incluem nos seus sistemas de avaliação a elaboração de
relatórios resultantes da participação em visitas de estudo e seminários. A realização destes trabalhos incentiva a
capacidade de questionamento do aluno, o desenvolvimento de interesses em identificar as fontes de informação e
de conhecimento através da consulta de documentos em bibliotecas e internet, proporcionando assim a
capacidade de seleção e de manuseamento das informações recolhidas.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The teaching/learning methodologies applied to the degree in Tourism Management, and that make possible the
participation of students in scientific activities, are enhanced by the completion of work at the various study units.
It is worth noting, particularly, the study units concerning traineeship and professional project in which students
elaborate reports. Some study units include in their assessment systems the elaboration of reports resulting from
the participation in study visits and seminars. The completion of these works encourages the students’ ability to
question themselves, their interest to identify the sources of information and knowledge by consulting documents
in libraries and the internet, thereby providing aptitudes to gather, select and handle information.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
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7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2008/09

2009/10

2010/11

N.º diplomados / No. of graduates

0

0

0

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

0

0

0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

0

0

0
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N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

0

0

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0

0

0

0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
O curso de Gestão de Atividades Turísticas registou, no período de funcionamento, taxas de sucesso no âmbito
das unidades curriculares, quando avaliadas pela relação aprovados/inscritos, de cerca de 67%, constatando-se
que os índices de insucesso são mais elevados no 1º ano.
O número de estudantes que não se sujeitaram a avaliação em unidades curriculares foi muito reduzido (1% no
regime diurno e 2% no regime pós-laboral)
Relativamente a cada uma das áreas científicas, o Turismo apresentou as maiores taxas de sucesso, com valores
superiores a 78% na relação aprovados/inscritos. A área da Contabilidade e Auditoria, com cerca de 30% de
aprovados, e as Ciências Económicas e Financeiras, da área da Gestão, com 48%, apresentaram os mais baixos
índices de sucesso, demonstrando a debilidade dos estudantes nas áreas mais relacionadas com os cálculos e
raciocínio matemático.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.
The Tourism Management degree, in the period of analysis, registered success rates within the curricular units,
when measured by the ratio approved/registered, about 67%; noting that the failure rates are higher in the 1st year.
The number of students who have not submitted to an assessment in curricular units was very low (1% in the
daytime and 2% in after-work).
For each of the Scientific Areas, Tourism had the highest success rates, with values above 78% in the ratio
approved/registered. The area of Accounting and Auditing, with about 30% approved, and the Economic and
Financial Sciences group, in Management area, with 48%, had the lowest success rates, demonstrating the
weakness of students in areas related to calculations and mathematical analysis.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
Quando se verificam situações de maior insucesso em determinadas UC’s são tomadas medidas com o intuito de
contribuir para a melhoria futura desses resultados, que podem envolver a direção da instituição, mas também a
direção de curso e os próprios docentes. Exemplos disso são a permissão da frequência das UC’s nos dois
regimes, sempre que solicitado pelo estudante, de forma a consolidar a matéria, bem como a organização de
seminários complementares a temáticas abordadas ao longo do curso.
É também frequente os próprios docentes lecionarem aulas extras para esclarecimento de dúvida e/ou de
preparação para os exames ou quando verificam que os alunos demonstram mais dificuldades em determinadas
matérias.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
In situations of greater failure in certain CU’s, some measures are taken in order to contribute to the further
improvement of these results, which may involve the direction of the School, but also the direction of the degree
and the teachers themselves. Examples are the permission of the frequency of CU’s in the two regimes, whenever
requested by the student in order to consolidate some subjects as well as organizing seminars that complement
the topics addressed throughout the degree.
It is also usually that teachers themselves give extra lessons to clarify questions and/or preparing for exams or
when they check that students demonstrate more difficulties in certain areas.

7.1.4. Empregabilidade.
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%
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Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
0
obtained employment until one year after graduating
0

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação.
Alguns docentes do ciclo de estudos integram o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF),
uma unidade de investigação da propriedade do IPCA, reconhecida pela FCT. De igual modo, vários docentes
integram centros de investigação pertencentes a outras instituições, designadamente o iMarke, o NIPE, o Centro de
Investigação em Ciências Sociais, o Centro de Algoritmo, todos eles da Universidade do Minho e reconhecidos pela
FCT. Existem ainda docentes integrados no Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e no
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da Universidade do Porto, também reconhecidos pela
FCT.
Foi recentemente criado no IPCA o Centro de Investigação em Economia e Gestão, aguardando-se ainda a sua
submissão à FCT.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
A number of teachers are members of the Center for Research in Accounting and Taxation (CICF), a research unit
holded by IPCA, recognized by the FCT. Also, several teachers of the study cycle are integrated members of
research centers, in other institutions, namely the iMarke, the NIPE, the center for research in Social Sciences, the
center for research in Algorithm, all them in the University of Minho, recognized by FCT. There also other teachers
integrated in the Instituto de Sistemas e Robótica of the University of Coimbra and in the Centro de Estudos da
População, Economia e Sociedade of the University of Oporto, also recognized by FCT.
The Management Department has recently created the Center for Research in Economics and Management, which
is waiting the submission date to the FCT.
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
30
7.2.3. Outras publicações relevantes.
A realização do I Congresso Internacional de Turismo (CIT) permitiu a publicação de um número especial da
Tékhne (nº14), tendo do II CIT resultado a publicação de 3 artigos selecionados das apresentações em Congresso
na mesma revista. Vários docentes que lecionam ao curso participaram com capítulos em livros (p.ex., nos livros
“Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies” e “Sustainable and
Responsible Tourism: Trends, Pratices and Cases”). São, igualmente, responsáveis pela publicação de artigos
noutras revistas internacionais, em revistas nacionais e em periódicos diários e semanais.
7.2.3. Other relevant publications.
The I International Congress on Tourism (CIT) has allowed the publication of a special issue of Tékhne (nº14); from
II CIT has resulted in the publication of three papers selected from presentations at the Congress in the same
journal. Several teachers participated with chapters in books (eg, in the book "Visions for Global Tourism Industry Creating and Sustaining Competitive Strategies" and "Sustainable and Responsible Tourism: Trends and Cases
Practices"). They are also responsible for publishing articles in other international journals, national journals and
daily and weekly newspapers.
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Alguns projetos em que os docentes do ciclo de estudos estão envolvidos são a organização do congresso
internacional de turismo, seminários e visitas de estudo. Alguns docentes fazem, igualmente, parte da Comissão
Científica de várias conferências internacionais, bem como são avaliadores de várias revistas na área do Turismo.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Some projects in which teachers of the degree are involved are the organization of international congress on
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tourism, seminars and study visits. Some teachers are also involved in the Scientific Committee of several
international conferences as well as evaluators in some journals in the tourism sector.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Nos diferentes projetos desenvolvidos e já referenciados são diversas as parcerias estabelecidas a nível nacional,
nomeadamente com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de
Portugal, diversas Câmaras Municipais e empresas do sector. Em termos internacionais, foram estabelecidas
parcerias, no âmbito do turismo, com Universidades na Eslovénia, Espanha, Polónia e Turquia. Também com o
Brasil foram celebrados acordos de cooperação.
A organização do Congresso Internacional de Turismo permitiu, igualmente, o estabelecimento de sinergias com
outras universidades.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In the various projects already referenced, some partnerships at the national level are established, including the
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, several
municipalities and the tourism industry. Internationally, partnerships have been established in the field of tourism,
with universities in Slovenia, Spain, Poland and Turkey. Also with Brazil were concluded cooperation agreements.
The organization of the International Congress on Tourism also allowed the establishment of synergies with other
universities.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
As atividades científicas desenvolvidas pelos docentes afetos às áreas mais relevantes do ciclo de estudos,
nomeadamente a gestão, as ciências sociais e o turismo, são monitorizadas quer através do Diretor de
Departamento de Gestão, quer através das Direções dos Centros de Investigação em que estão integrados, no
sentido de acompanhar a relevância e pertinência da atividade científica desenvolvida e identificar aspetos a
melhorar. As atividades desenvolvidas para a comunidade em geral (congressos, seminários) são monitorizadas
através de questionários distribuídos aos participantes de forma a melhorar as ações a desenvolver no futuro.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The scientific activities developed by teachers of the most relevant areas of the course, including management,
social sciences and tourism are monitored either by the Director of Management Department, either through the
Directions of the Research Centres where they are integrated, in order to monitor the importance and relevance of
scientific activity developed and to identify aspects to improve. The activities for the wider community
(conferences, seminars) are monitored through questionnaires distributed to participants in order to improve the
actions to be undertaken in future.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.
No âmbito da Licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas são desenvolvidos diversos seminários, que embora
direcionados aos nossos estudantes, estão abertos a toda a comunidade. Neste sentido, são enviados convites,
para participação nestes eventos, aos órgãos locais responsáveis pela área do turismo (nomeadamente, os
integrados nas Câmaras Municipais), às escolas secundárias e profissionais e às empresas do sector. É,
igualmente, organizada uma Feira de Turismo, nas instalações da ESG, onde representantes dos organismos e
empresas acima mencionadas, podem participar, caso pretendam.
Está prevista a abertura, no próximo ano letivo, de uma pós graduação em Gestão do Turismo e Direção Hoteleira.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
As part of the Tourism Management degree are developed various seminars, which although being directed to our
students, are open to the entire community. In this sense, invitations to participate in these events are sent to local
responsible for the field of tourism (in particular, the integrated in municipalities), to secondary and professional
schools and business sector. It also organized a Tourism Fair, at the premises of the ESG, where representatives of
institutions and firms mentioned above, may participate if they wish.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.
A este nível é de destacar as diversas ações estratégicas levadas acabo pelo IPCA, nomeadamente através da
realização do Congresso Internacional de Turismo, de seminários, workshops, cursos breves, contribuindo-se
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decisivamente para a imagem e divulgação da Instituição.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
At this level is to highlight the various strategic actions have just taken by the IPCA, including the International
Congress in Tourism, seminars, workshops, short courses, contributing decisively to the image and dissemination
of the institution.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
A informação da instituição é divulgada através de diversos canais, sendo naturalmente de destacar a informação
no sítio da internet. É disponibilizada toda a informação relacionada com o curso, nomeadamente o modo de
funcionamento; plano de estudos, condições de acesso etc.
É também política da instituição participar em diversas feiras, mostras pedagógicas que se realizam em diferentes
pontos da região. Esta divulgação é ainda complementada pela publicação de informação em diferentes guias do
estudante.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The institution's information is disseminated through various channels; it is worth noting the information on the
website. The website is provided with all information related to the degree, the particular mode of operation; study
plan, access conditions and so on.
It is also policy of the institution to participate in various trade shows, educational shows that are held in different
parts of the region. This release is complemented by the publication of information in different students guide
books.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students

6.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs

8.4

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

0
14.5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
- Multidisciplinaridade e abrangência curricular, que proporciona aos alunos um elevado grau de polivalência, o
que lhes permitirá uma mais fácil inserção na vida profissional, possibilitando a integração em várias áreas
distintas do turismo.
- Preocupação com carácter eminentemente prático do curso (cerca de 70% das unidades curriculares UC’s são
práticas ou teórico-práticas) não descurando, também, a formação científica.
- Realização anual de um Congresso Internacional de Turismo;
- Aposta em visitas de estudo e aproximação às empresas: nos três anos de funcionamento do curso foram
realizadas 10 visitas de estudo e, anualmente, os anos os alunos participam na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).
- Elevado número de horas de estágio, que pode ser realizado em entidades nacionais ou internacionais.
- Bons níveis de participação dos estudantes em programas de mobilidade internacional, quer com alunos
incoming quer outgoing, em países como a Turquia ou a Polónia.
8.1.1. Strengths
- Multidisciplinary and comprehensive curriculum that provides students with a high level of versatility, enabling an
easier integration in professional life, and allowing their integration in different tourism areas.
- Concern with the eminently practical feature of the course (about 70% of the study units are practical or
theoretical and practical, only one study unit is completely theoretical) not neglecting also the scientific training.
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- The International Tourism Congress held annually.
- Commitment to carry out study visits and approach to business: during the three years of the course 10 visits
took place, and each year students participate in International Tourism Exhibition (BTL). There is also a strong
commitment to carry out periodic seminars and open classes.
- High number of training hours, which can be held in national or international entities.
- Great levels of students international mobility (incoming and outgoing students) in countries such as Turkey or
Poland.

8.1.2. Pontos fracos
- Excessivo número de UC por cada semestre, comparativamente a outros cursos de 1º ciclo.
- Alguma repetição de matérias em unidades curriculares distintas exige uma maior articulação dos conteúdos
programáticos das várias UC.
- Elevado leque de cadeiras de opção; contudo nem todas entram em funcionamento devido à necessidade de
afetar os recursos de forma eficaz e eficiente. De notar que no sentido de ultrapassar estas fragilidades, é
apresentada adiante a proposta de reestruturação do curso de GAT.
8.1.2. Weaknesses
- Excessive number of study units per semester, when compared to other first cycle courses.
- Repetition of contents to some extent in different study units requires a greater coordination between the various
study units syllabuses.
- High range of optional study units; nevertheless not all of these study units are working due to the need to
allocate the resources in an effective and efficient way. It is important to note that in order to overcome these
weaknesses, a proposed restructuring of the course is presented below.

8.1.3. Oportunidades
-Ampliação da oferta formativa ao nível do segundo ciclo de estudos numa área considerada “verdadeiramente
estratégica para a economia portuguesa”. Possibilidade de criar uma Pós Graduação/Mestrado em Gestão do
Turismo, dando continuidade a esta oferta;
- Área de elevada empregabilidade e carente de pessoal especializado, nomeadamente, no território de
implementação e abrangência do IPCA;
-Apoio e contributo para a economia regional, designadamente através da criação e gestão de atividades turísticas
por parte dos futuros licenciados;
-A possibilidade de criação de um centro de investigação nas áreas de economia gestão, cobrindo uma linha de
investigação na área do turismo, excelente veículo de disseminação da investigação aplicada nesta área. O
departamento de Gestão da ESG desenvolveu já a proposta de criação do CIEG – Centro de Investigação em
Economia e Gestão.
- Oportunidade de apresentar alterações ao plano curricular, no âmbito do processo de avaliação externo em curso.
8.1.3. Opportunities
- Expansion of the training offer at the second cycle in an area considered as "truly strategic for the Portuguese
economy." Prospect of creating a Graduate/Masters course in Tourism Management, continuing this offer;
- Area of high employability, lacking skilled personnel, particularly encompassing the area of implementation of
IPCA;
- Support and contribution to the regional economy, particularly through the creation and management of tourism
activities by future graduates;
- The possibility of creating a research centre in economics management, covering a line of research in tourism,
should be an excellent vehicle for the dissemination of scientific research in this area. The Department of
Management of ESG has developed a proposal to establish the CIEG - Centre for Research in Economics and
Management.
- Opportunity to present changes to the curriculum in the context of the ongoing external evaluation.

8.1.4. Constrangimentos
- Atual conjuntura nacional desfavorável pode, por um lado, dificultar o acesso ao ensino superior por parte de
potenciais estudantes e, por outro, dificultar a inserção dos graduados no mercado de trabalho. Os primeiros
licenciados em Gestão de Atividades Turísticas sairão para o mercado em 2012, um ano claramente negativo para o
setor empresarial e a em termos de empregabilidade.
- O facto de o ciclo de estudos não ter ainda alunos diplomados condiciona de alguma forma a análise da
adequabilidade das competências desenvolvidas e dificulta a projeção da notoriedade do IPCA enquanto
instituição superior de formação nesta área.
8.1.4. Threats
- Current unfavorable national situation may, on the one hand, hinder the access of potential students to higher
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education and, on the other hand, hinder the integration of graduates in the labor market. The first graduates in
Tourism Management will get into the labor market in 2012, a year hat is clearly negative for the business sector as
well as in terms of employability.
- The fact that the cycle of studies does not still have graduate students conditions, to a certain extent, the analysis
of the adequacy of the skills developed and hinders the projection of IPCA prominence as an institution of higher
education in this area.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
- Clara definição, nos Estatutos da ESG, das competências dos órgãos internos responsáveis pela
revisão/reestruturação curricular, articulação dos conteúdos programáticos e definição do pessoal docente afeto
ao ciclo de estudos;
- A estrutura interna privilegia a aposta na Qualidade e na melhoria contínua: existência de um vice-presidente e um
de conselho para a avaliação e qualidade, estando em desenvolvimento o Manual da Qualidade e um Sistema
Interno de Garantia da Qualidade (SIGQA-IPCA) com base nos referenciais da A3ES.
- Avaliação pedagógica do docente realizada sistematicamente no final do funcionamento de cada UC, e sendo os
resultados analisados e acompanhados.
- Estudantes e docentes participam ativamente no processo de autoavaliação e introdução de melhorias contínuas
no ciclo de estudos.
- São feitos periodicamente estudos sobre os níveis de procura e da qualidade à entrada nos cursos de 1º ciclo e
sobre a trajetória dos diplomados.
8.2.1. Strengths
- Clear definition, in the Statutes of ESG, of the authority of the internal organs responsible for
reviewing/restructuring the curriculum, syllabus articulation and definition of the teaching staff assigned to the
course.
- The internal structure favors the commitment to quality and continuous improvement: there is a vice president and
a council for assessment and quality, and it is being developed the Quality Manual and an Internal System of
Quality Assurance (SIGQA-IPCA) based on benchmarks of A3ES.
- Evaluation of the teaching faculty systematically performed at the end of each study unit, with the analysis and
monitoring of the results.
- Students and teachers participate actively in the process of self-assessment and continuous improvements in the
study cycle.
- Periodic studies on levels of demand and quality in the entry of 1st cycle courses are developed as well as studies
about career development of graduates.
8.2.2. Pontos fracos
- A definição da carta de indicadores do desempenho institucional e alguns processos de implementação dos
mecanismos de garantia da qualidade encontram-se ainda em curso, designadamente, a conclusão do Manual da
Qualidade e a implementação do SIGCA-IPCA
- É necessário melhorar o sistema de informação de forma a obter a integração da informação de gestão (business
intelligencesystem) que permita a obtenção da informação necessária para apoiar os processos de
avaliação/acreditação/reestruturação do ciclo de estudos em tempo real.
8.2.2. Weaknesses
- The definition of a chart of institutional performance indicators and some procedures to implement quality
assurance mechanisms that are still in progress, namely the completion of the Quality Manual and the
implementation of the IPCA-SIGCA
- It is necessary to improve the information system in order to obtain the integration of information management
(business intelligence system) that allows obtaining the information necessary to support the processes of
assessment/accreditation/restructuring of the study cycle in real time.

8.2.3. Oportunidades
- Visão estratégica para a área da qualidade bem definida no Plano Estratégico para 2011-2015; com indicadores a
atingir e metas associadas claramente definidas.
- A criação do Conselho para a Avaliação e Qualidade, definida nos Estatutos do IPCA e, mais especificamente, de
uma comissão de trabalho para a elaboração do Manual e definição do SIGCA-IPCA constituem medidas essenciais
para a definição e monitorização dos procedimentos de garantia da qualidade com vista à melhoria contínua das
dimensões pedagógicas, científica e de relações com o exterior, importantes para um ciclo de estudos que se
encontra numa fase de introdução no mercado.
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8.2.3. Opportunities
- Strategic vision for the quality area well-defined in the Strategic Plan for 2011-2015, with indicators to achieve and
targets clearly defined.
- The creation of the Council for Evaluation and Quality, defined in the Statutes of IPCA and, more specifically, of a
working committee to prepare the definition of the Manual and SIGCA-IPCA are essential to define and monitoring
procedures to ensure quality so as to the continuous improvement of pedagogical, scientific, and foreign relations
which are important for a cycle of study in a phase of market introduction.

8.2.4. Constrangimentos
- A implementação do SIGQA-IPCA exige um conjunto de recursos humanos e materiais que se estão a criar;
contudo, as restrições orçamentais colocam limites à aquisição de novos recursos, especialmente humanos e
funcionalidades informáticas.
8.2.4. Threats
- The implementation of the IPCA-SIGQA requires a set of human and material resources that are being created;
however, budgetary constraints place limits on the acquisition of new resources, especially human and computer
capabilities.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
- Acesso a salas bem equipadas com recursos audiovisuais, videoprojector, quadros interativos, computadores,
bases de dados online e acesso à biblioteca do IPCA
- Boas instalações e espaços comuns (bar, cantina, espaço exterior), estando criadas todas as condições para o
funcionamento do ciclo de estudos em regime diurno e pós-laboral;
- Parcerias estabelecidas com entidades externas (v.g. ADDHU); existência de um gabinete de relações
internacionais que estabelece um conjunto de parcerias que visam promover a mobilidade e as relações com
instituições estrangeiras.
- Transporte direto entre Braga (cidade de onde provêm um número significativo de estudantes) e Barcelos pode
introduzir uma melhoria em alguns dos constrangimentos identificados ao nível do acesso e estacionamento no
campus;
8.3.1. Strengths
- Access to rooms equipped with audiovisual resources, projector, interactive whiteboards, computers, online
databases, and access to IPCA library.
- Facilities and common areas (bar, canteen, outer space), with all the proper conditions for the functioning of the
study cycle daytime and after-work;
- Partnerships established with external entities (e.g. ADDHU); existence of an international relations office
establishing a set of partnerships to promote mobility and relations with foreign institutions.
- Direct means of transport between Braga (city with a significant number of students in IPCA) and Barcelos can
introduce an improvement in some of the constraints identified at the level of access and parking on campus.

8.3.2. Pontos fracos
- Inexistência de uma residência para acolher os estudantes deslocados;
- Necessidade de introduzir melhorias nas acessibilidades ao campus e em algumas infra-estruturas de suporte
(v.g. lugares de estacionamento, infraestruturas para a prática de atividades desportivas e outras atividades).

8.3.2. Weaknesses
- Lack of a residence to accommodate displaced students;
- Need to improve the accessibility to campus and in some support infrastructures (e.g. parking spaces,
infrastructures to sports practice activities and other activities).

8.3.3. Oportunidades
- O desenvolvimento do Congresso Internacional do Turismo na Escola Superior de Gestão tem permitido o
estabelecimento de acordos de cooperação com outras instituições de ensino superior.
- A Feira de Turismo organizada pelos alunos do curso tem proporcionado o contacto com entidades externas que
participem no evento, ficando a conhecer a escola, o curso e podendo vir a interagir em ações futuras (seminários,
estágios curriculares).
- Poderão ser lançados desafios, em parceria com o pelouro do turismo da câmara municipal de Barcelos, aos
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alunos de forma a que estes apresentem projetos de turismo a implementar no concelho. Desta forma, os alunos
estariam em contacto direto com o objeto do curso, aplicando de forma prática os seus conhecimentos.
- Promover o máximo aproveitamento dos equipamentos disponíveis (v.g. quadros interativos)
8.3.3. Opportunities
- Development of the International Congress on Tourism of the School of Management has allowed the
establishment of cooperation agreements with other institutions of higher education.
- The Tourism Fair organized by students has provided the contact with external entities involved in the event,
making known the school, the course and providing interaction in future actions (seminars, internships).
- Challenges may be issued to students, in partnership with the Barcelos town hall tourism department, so that they
present tourism projects to be implemented in the county. Thus, students would be in direct contact with the object
of the course, applying their knowledge in practice.
- To promote the maximum utilization of available equipment (e.g. interactive whiteboards).

8.3.4. Constrangimentos
- Necessidade de promover as parecerias e contactos estabelecidos com o exterior. Não obstante, tratando-se de
um ciclo de estudos em relação ao qual ainda não há alunos graduados (espera-se que os primeiros graduados
terminem a sua licenciatura em 2012) será mais fácil de futuro iniciar e manter relações de colaboração com
entidades empregadoras, associações e profissionais de turismo e outros stakeholders de interesse para o curso.
- A supressão das debilidades apontadas ao nível dos recursos físicos é um desafio complexo no curto-prazo,
devido aos constrangimentos de caráter orçamental já referidos.

8.3.4. Threats
- Need to promote partnerships and contacts with the outside. Nevertheless, as it is a cycle of study in which there
are no graduates yet (it is expected that the first graduates finish their degree in 2012) it will be easier in the future
to initiate and maintain collaborative relationships with employers, associations and tourism professionals, and
other stakeholders relevant to the course.
- Elimination of weak points in terms of physical resources is a complex challenge in the short term, due to the
budgetary constraints previously mentioned.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
- Sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente totalmente implementado, cumprindo os
requisitos legalmente em vigor;
- Corpo docente constituído por professores com elevada formação académica, mas também por docentes com
uma forte experiência profissional e ligação ao meio empresarial.
- Corpo docente jovem, motivado, com elevado nível de especialização, experiência e capacidades técnicas nas UC
em causa; mais de 50% do corpo docente está na instituição em tempo integral;
- Grande número de docentes do curso afetos a Centros de Investigação acreditados pela FCT.
- Proximidade entre alunos e docentes, como elemento facilitador e motivador do ambiente de ensino e
aprendizagem.
- Pessoal não docente empenhado e com elevada qualificação
8.4.1. Strengths
- Performance evaluation system of teachers and other staff fully implemented, satisfying the legal requirements
currently in force;
- The teaching staff consists of teachers with high academic qualifications, and of teachers with a large
professional experience and connection to the business world.
- Young, motivated, with a high level of expertise and experience in the concerned units of study faculty; , more than
50% of the faculty is in the institution in full-time;
- Large number of teachers assigned to the Research Centers accredited by FCT.
- Proximity between students and teachers, as a facilitator and motivator element in the teaching and learning
environment.
- Committed and highly qualified non-teaching staff

8.4.2. Pontos fracos
- Existe um considerável número de docentes a frequentar/concluir os seus programas de doutoramento. Desta
forma, apesar de o rácio de doutorados sobre o total dos docentes do curso rondar os 30% é expectável que
aumente fortemente e no curto-prazo.
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- Níveis de mobilidade reduzidos, por parte dos docentes e pessoal não docente.

8.4.2. Weaknesses
- There are a considerable number of teachers attending/completing their doctoral programs. Thus, although the
ratio of PhDs on the total of the faculty course total is around 30% it is expected to grow strongly and in the short
term.
- Reduced mobility level of teachers and non-teaching staff.

8.4.3. Oportunidades
- Prevê-se que, num curto espaço de tempo, a generalidade do corpo docente do ciclo de estudos seja constituída
por docentes doutorados e especialistas. Dispor de um corpo docente jovem, que está a apostar na formação
avançada nas áreas do ciclo de estudos constitui uma promessa de melhoria da qualidade do ensino e da
investigação a muito curto prazo;
- A existência de um número significativo de funcionários com qualificação superior constitui também uma mais
valia para a instituição, para além do facto destes estarem envolvidos em diversos programas de formação que
contribuem para melhorar o seu desempenho diário.
8.4.3. Opportunities
- It is expected that in the short time, the majority of the faculty of the course consists of doctoral faculty and
experts. Having a young faculty, investing in advanced training in the areas of the course it is a promise of
improvement in the quality of teaching and research in the very short term;
- The existence of a significant number of highly qualified employees is also an asset to the institution, apart from
the fact of being involved in various training programs that improve their daily performance.

8.4.4. Constrangimentos
- A já referida conjuntura económica e as restrições orçamentais apontam para uma maior prudência e
racionalização de recursos, o que condiciona a contratação de novos docentes e a sua progressão na carreira, o
que pode conduzir no futuro a uma maior desmotivação por parte do corpo docente.
- Idêntico cenário em relação ao pessoal não docente. Apesar de estarem totalmente implementados os
procedimentos de avaliação do pessoal docente e não docente, os resultados deste processo de avaliação, por si
só moroso e burocrático, acabam por não produzir qualquer efeito (remuneratório ou outro).
8.4.4. Threats
- The aforementioned economic and budgetary constraints point to a more prudent and rationalization of
resources, which hinders the hiring of new teachers and their career progression, which may lead in the future to a
greater discouragement of the faculty.
- The same scenario happens with non-teaching staff. Despite being fully implemented the evaluation procedures of
teaching and non teaching staff, the results of this evaluation process, time-consuming and bureaucratic itself,
ultimately has no effect (in remuneration or other).

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
- Forte procura do curso de GAT, nomeadamente, como primeira opção. Esta procura estende-se a outros públicos,
designadamente M23 e CET. Nota média de entrada a rondar os 140 pontos.
- Estruturas de apoio pedagógico e de aconselhamento bem definidas, caracterizadas por uma elevada
proximidade entre os estudantes e os docentes, diretores do curso, provedor do estudante, e demais órgãos
institucionais.
- Também as estruturas para promover a integração dos estudantes na vida académica (através de vários grupos
académicos), a inserção na vida ativa (G3E), a melhoria contínua dos processos de ensino/aprendizagem (GAQ) e a
mobilidades (GRI) dos estudantes, representam instrumentos essenciais para promover o sucesso dos estudantes.
- Grande dinamismo e participação dos estudantes: envolvimento dos estudantes no Congresso Internacional de
Turismo; organização de uma Feira de Turismo por parte dos alunos; prevista a organização das I Jornadas de
GAT, em 2012.
8.5.1. Strengths
-Strong demand for the course, particularly as the first option. This demand extends to other audiences, including
M23 and CET. The average input mark is around 140 points.
-Well defined structures of pedagogical support and advice, characterized by a high proximity between the students
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and the faculty, course directors, the student ombudsman, and the other institutional bodies.
-The structures to promote the integration of students in academic life (through various academic groups), the
insertion in active life (G3E), the continuous improvement of teaching / learning (GAQ) and students mobility (GRI),
also represent essential tools to promote the students’ success.
-Appropriate timetables to the best interest of students.
-Significant dynamism and student participation: involvement of students in the International Tourism Congress,
the organization of a tourism fair by the students; scheduled to take place the organization of Tourism Days in
2012.
8.5.2. Pontos fracos
- Heterogeneidade nos conhecimentos de base dos alunos, por exemplo, no que respeita às línguas estrangeiras, o
que dificulta a harmonização de conhecimentos numa fase inicial do curso;
- Estrutura curricular com maior número de unidades, por comparação com outros cursos de 1.º ciclo.
8.5.2. Weaknesses
- Heterogeneity in the basic knowledge of students, for example, regarding foreign languages, which hinders the
harmonization of knowledge in an early stage of the course;
- Curriculum structure with more study units compared to other first cycle courses.

8.5.3. Oportunidades
- Possibilidade de oferecer alguma unidade curricular em regime a distância, no futuro
- Promoção de metodologias de ensino e avaliação que possibilitem um desenvolvimento de competências,
nomeadamente, fomentando a apresentação oral de trabalhos.
- Flexibilizar o sistema de avaliação, deixando que seja o aluno (quando Trabalhador Estudante) a gerir se quer
fazer algumas UC’s em avaliação contínua e outras em exame final.

8.5.3. Opportunities
- Possibility of providing a distance learning course in the future.
- Promotion of teaching methodologies and assessment that enable the development of skills, namely, promoting
the oral presentation of works.
- To make the evaluation system more flexible, giving the student (when student and worker) the option to manage
the assessment in the study units - some under on-going assessment and others under final examination.

8.5.4. Constrangimentos
- A tendência de redução de estudantes no ensino superior constitui um constrangimento transversal á
generalidade dos ciclos de estudos.
8.5.4. Threats
- The downward trend of students in higher education is a transverse constraint to most study cycles.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
- Processos de ensino/aprendizagem do ciclo de estudos adequados ao modelo de Bolonha; boa perceção de
estudantes e docentes acerca da concretização dos objetivos deste modelo (com base nos resultados de um
inquérito).
- Informação clara, adequada e comunicada, em tempo oportuno, acerca dos objetivos, dos conteúdos
programáticos, das metodologias de ensino e de avaliação em relação a cada unidade curricular (UC).
- Comunicação permanente entre o diretor do curso e os docentes do ciclo de estudos no sentido de articular
programas, metodologias de ensino e de avaliação;
- Avaliação pedagógica do docente realizada no final do funcionamento de cada UC. Estes resultados são
utilizados para a definição de medidas corretivas com vista à melhoria contínua.
- Alunos são ouvidos nas suas sugestões e são representados nos órgãos competentes;
- Adoção de metodologias de ensino e de avaliação diversificadas e adequadas ao perfil do aluno e da UC.
8.6.1. Strengths
- The course teaching/learning procedures are appropriate to the Bologna model; good perception of students and
teachers about the achievement of this model’s objectives (based on the results of a survey).
- Clear information, appropriate and communicated in a timely manner about the objectives, contents, methods of
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teaching and assessment for each study unit.
- Ongoing communication between the course director and the faculty of the study cycle in the sense of
coordinating programs, teaching methodologies and evaluation.
- Pedagogical faculty evaluation held at the end of each study unit. These results are used to define corrective
measures aiming at continuous improvement.
- Students’ suggestions are heard and represented at relevant organs.
- Adoption of diversified teaching methodologies and evaluation appropriated to the student’s profile and to the
study unit.

8.6.2. Pontos fracos
- Alguma dispersão da informação e materiais pedagógicos por diferentes plataformas de informação (SIGA; WOC;
Moodle).
- Alguns procedimentos relativos a processos de avaliação (da UC ou do ciclo de estudos) estão ainda a ser
implementados de forma articulada com o sistema de informação de gestão.
- Sistema integrado de gestão em fase de implementação;
8.6.2. Weaknesses
- Some dispersion of information and teaching materials on different information platforms (SIGA, WOC, Moodle).
- Some procedures relating to assessment processes (unit of study or cycle of studies) are still being implemented
in coordination with the management information system.
- Integrated management system being implemented.

8.6.3. Oportunidades
- A implementação do SIGQA-IPCA e do Manual da Qualidade que se prevê no curto-prazo, contribuirão para
processos mais eficientes – enfatizar a disponibilização on-line das fichas curriculares, estruturadas de forma a
demonstrarem a adequação entre os objetivos da UC, os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino e
de avaliação adotadas;
- O alargamento da plataforma Moodle a todos os estudantes, constituindo este o único espaço onde os
estudantes podem consultar a informação pedagógica necessária e os resultados obtidos;
- Podia-se referir que a existência de uma plataforma de ensino a distância (Moodle), e o desenvolvimento ao longo
do tempo de todo um conjunto de competências nestas metodologias de ensino, permite que algumas UC do ciclo
de estudos possam ser lecionadas neste regime (ou num sistema misto de ensino a distância e presencial),
podendo este modelo ser útil especialmente aos estudantes do regime pós-laboral;
8.6.3. Opportunities
- The implementation of IPCA-SIGQA and of the Quality Manual that is expected in the short term, will contribute to
more efficient processes - emphasizing the online availability of the unit files, structured to demonstrate the
adequacy between the study unit objectives, program contents and teaching and evaluation methodologies.
- The enlargement of the Moodle platform to all students, being this the only space where students can see the
educational/pedagogical information required and the results obtained;
- It might be noted that the existence of a distance learning platform (Moodle), and the development over time of a
whole set of skills in these teaching methodologies, allows some study units of the course to be taught in this
regime (or in a mixed system of distance learning and face-to-face), so that this model may be especially useful to
students in after-work scheme.
8.6.4. Constrangimentos
- A introdução de mudanças ao nível dos processos de ensino/aprendizagem exige uma nova cultura de avaliação e
qualidade. Como qualquer processo de mudança, este processo requer o tempo necessário para a sensibilização
dos diversos stakeholders, especialmente o pessoal docente e não docente e os estudantes. A melhoria contínua
só se consegue promover com o envolvimento de todos neste processo, o que nem sempre é fácil;
8.6.4. Threats
- The introduction of changes at the teaching/learning level demands a new culture of evaluation and quality. As in
any process of change, this process requires time to raise awareness of the various stakeholders, especially
teachers and other staff, and students. Continuous improvement can only be promoted with the involvement of all
people in the process, which is not always easy.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
- Índice de procura elevado (muitos estudantes ingressam no curso em 1ª opção). Forte procura do curso em

166 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

ambos os regimes (procura crescente, mesmo em 2011 em que as taxas de ocupação diminuiu a nível nacional).
- Na generalidade das UCs os resultados de avaliação são satisfatórios. A avaliação é feita, quase na totalidade,
através da avaliação contínua, o que é entendido como positivo por parte dos estudantes.
- No caso específico de GAT não há dados sobre a eficiência formativa visto que ainda não saíram os primeiros
graduados nem, igualmente, resultados da empregabilidade.
- Não existe uma taxa de abandono relevante no curso;
- Aumento do número de alunos em programas de mobilidade internacional.
- Congresso Internacional de Turismo organizado pelo curso.
- O IPCA dispõe de uma Revista Científica- Tékhne - Polytechnical Studies Review, que permite a divulgação e
difusão de trabalhos científicos das diferentes áreas de conhecimento dos curso, nomeadamente, o Turismo e a
Gestão.
8.7.1. Strengths
-High index search (the course is the 1st choice of many students). Strong demand for the course in both regimes
(this demand has been growing, even in 2011 when the occupancy rates of vacancies decreased nationally).
-In general the study units’ assessment results are satisfactory. The evaluation is done almost entirely by
continuous assessment, which is acknowledged as positive by students.
-In the specific case of Tourism Management there is no data on the formation efficiency since the first graduates
have not finished the study cycle yet and so there are not employability results.
-There is not a significant dropout rate in the course.
-Increasing number of students in international mobility programs.
-The International Tourism Congress is organized by the course.
-IPCA has a Scientific Journal - TÉKHNE - Polytechnical Studies Review, which allows the disclosure and
dissemination of scientific knowledge in different areas of study cycles, namely in Tourism and Management.
8.7.2. Pontos fracos
- Inexistência de um Centro de Investigação especificamente relacionado com o turismo e a gestão, apesar de
grande parte dos docentes do ciclo de estudos se encontrarem ligados a outros centros de investigação externos,
acreditados pela FCT.
- O número de parcerias estabelecidas com entidades profissionais e académicas, ao nível nacional e internacional,
é ainda frágil, o que se justifica pelo facto de se tratar de um ciclo de estudos muito recente.

8.7.2. Weaknesses
- Lack of a research center specifically related to tourism and management, although most of the teachers of the
course are linked to other external research centers, accredited by the FCT.
- The number of partnerships with professional organizations and academic institutions, nationally and
internationally, is still fragile, which is justified by the fact that it is a very recent study cycle.
8.7.3. Oportunidades
- A área do turismo é uma área de grande aposta em termos de desenvolvimento da economia nacional, o que pode
ser promissor em termos da empregabilidade dos estudantes do curso. A necessidade de quadros qualificados
nesta área faz do curso de GAT, um curso com elevado potencial a este nível.
- A possibilidade de criação de um centro de investigação nas áreas de economia gestão, cobrindo uma linha de
investigação na área do turismo, poderá ser um excelente veículo de disseminação da investigação científica nesta
área e na proliferação de trabalhos de investigação desenvolvidos em pareceria trabalhos académicos de alunos do
ciclo de estudos. O departamento de Gestão da ESG desenvolveu já a proposta de criação do CIEG – Centro de
Investigação em Economia e Gestão.
- Necessidade de promover os níveis de internacionalização, através de parcerias e do fomento da mobilidade
8.7.3. Opportunities
- The area of tourism is large potential in terms of developing the national economy, which may be promising in
terms of employability of the students of the course. The need for qualified staff in this area makes the course of
Tourism Management, a course with high potential at this level.
- The possibility of creating a research centre in the areas of economics and management, covering a line of
research in tourism, may be an excellent vehicle for the dissemination of scientific research in this area as well as
in the proliferation of research along with academic works of the students. The Department of Management of the
School of Management has developed a proposal to establish the CIEG - Centre for Research in Economics and
Management.
- Need to promote internationalization levels through partnerships and promoting mobility.

8.7.4. Constrangimentos
A já referida conjuntura de desenvolvimento do país é um fator limitativo dos níveis de internacionalização,
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sobretudo no que se refere à mobilidade de alunos, docentes e pessoal não docente. A própria participação em
conferências internacionais fica condicionada por este fator.
8.7.4. Threats
The aforementioned scenario of the country's development is a limiting factor in the levels of internationalization,
especially regarding the mobility of students, faculty and staff. The participation in international conferences is
conditioned by this factor.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
- Excessivo número de UC a funcionar por cada semestre, comparativamente a outros cursos de 1º ciclo. Por outro
lado, o funcionamento de algumas UC por módulos aumenta consideravelmente os conteúdos programáticos a
abordar numa só UC (resultados obtidos com base nas reuniões realizadas com os estudantes e docentes).
- Alguma repetição de matérias em unidades curriculares distintas exige uma maior articulação dos conteúdos
programáticos das várias UC.
- Elevado leque de cadeiras de opção; contudo nem todas entram em funcionamento devido à necessidade de
afetar os recursos de forma eficaz e eficiente. De notar que no sentido de ultrapassar estas fragilidades, é
apresentada adiante a proposta de reestruturação do curso de GAT.
9.1.1. Weaknesses
- Excessive number of study units per semester, when compared to other first cycle courses.
- The organization of some study units in modules increases significantly the contents to address in a single unit
(conclusion obtained in the meetings held with students and teachers).
- Repetition of contents to some extent in different study units requires a greater coordination between the various
study units syllabuses.
- High range of optional study units; nevertheless not all of these study units are working due to the need to
allocate the resources in an effective and efficient way. It is important to note that in order to overcome these
weaknesses, a proposed restructuring of the course is presented below.
9.1.2. Proposta de melhoria
1º) As debilidades destacadas para o ciclo de estudos estão relacionadas com a sua estrutura curricular atual.
Após reuniões realizadas com os estudantes, ouvidos os docentes do curso e conselho de departamento, a
direção de curso apresenta uma proposta de reestruturação do plano de estudos com vista a ultrapassar as
limitações apontadas.
Do plano de reestruturação apresentado (cf. ponto 10), destacam-se as seguintes alterações:
- Redução no número de unidades curriculares de 39 para 33, no total;
- Deixam de existir unidades curriculares a funcionarem em módulos;
- Introdução da componente de Simulação Empresarial na unidade curricular de Estágio/Projeto.
2º) Aumentar o número de reuniões entre diretor de curso e docentes do ciclo de estudos com vista a uma melhor
articulação dos conteúdos programáticos (tal como previsto nos Estatutos da ESG).
3º) Incentivar os estudantes a realizar as unidades opcionais noutros cursos do IPCA em que possam funcionar
unidades semelhantes;
9.1.2. Improvement proposal
1)The weaknesses highlighted for the cycle of studies are related to the current curricular structure of the course.
After meetings with the students, having listened the teachers of the course and the department counsel, the
direction of the course presents a proposal for restructuring the curriculum in order to overcome these limitations.
Concerning the restructuring plan submitted (cf. paragraph 10 of the report),we highlight the following changes:
-Reduction in the number of study units from 39 to 33, in total;
-There are no longer curricular units functioning in modules;
-Introduction of the component Business Simulation in the study unit Course Internship/Project.
2) Increase the number of meetings between the course director and the faculty of the course aiming a better
coordination of the syllabus contents (as required in the Statutes of the School)
3) Encourage students to attend the optional units of other study cycles of IPCA in which similar units can be
functioning.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
1º) 4 meses (a entrar em vigor no ano letivo de 2012/2013, caso obtenha aprovação da A3ES);
2º) Implementar já durante o 2º semestre do ano letivo em curso;

168 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

3º) 4 meses (próximo ano letivo).
9.1.3. Implementation time
1) 4 months (coming into force in the academic year 2012/2013, should it receive A3ES approval);
2) Implementation already during the second semester of the current school year;
3) 4 months (next school year).
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta para todas as medidas.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority for all measures.
9.1.5. Indicador de implementação
Entrada em funcionamento do novo plano de estudos no ano letivo 2012/2013.
Número de reuniões realizadas em cada semestre;
Número de unidades curriculares opcionais realizadas noutros cursos;
9.1.5. Implementation marker
- Functioning of the new curriculum in the school year 2012/2013.
- Number of meetings held in each semester.
- Number of study units held in other optional courses.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
- A definição da carta de indicadores do desempenho institucional e alguns processos de implementação dos
mecanismos de garantia da qualidade encontram-se ainda em curso, designadamente, a conclusão do Manual da
Qualidade e a implementação do SIGCA-IPCA
- É necessário melhorar o sistema de informação de forma a obter a integração da informação de gestão (business
intelligencesystem) que permita a obtenção da informação necessária para apoiar os processos de
avaliação/acreditação/reestruturação do ciclo de estudos em tempo real.

9.2.1. Weaknesses
- The definition of a chart of institutional performance indicators and some procedures to implement quality
assurance mechanisms which are still in progress, namely the completion of the Quality Manual and the
implementation of the IPCA-SIGCA
- It is necessary to improve the information system in order to obtain the integration of information management
(business intelligence system) that allows obtaining the information necessary to support the processes of
assessment/accreditation/restructuring of the study cycle in real time.
9.2.2. Proposta de melhoria
Tal como previsto no PE do IPCA, propõem-se:
1º) Concluir o manual da qualidade do IPCA, institucionalizando desta forma a política da qualidade, a relação das
estruturas e órgãos internos com a qualidade, a estrutura do SIGQA-IPCA e os procedimentos de monitorização e
auditoria da qualidade;
2º) Implementar o SIGQA-IPCA, de forma gradual, com especial ênfase, numa 1ª fase, para a dimensão do
ensino/aprendizagem(uma vez que este sistema envolve também outras dimensões da missão da instituição como
investigação, as relações com a sociedade e os serviços);
3º) Definir a carta de indicadores do desempenho institucional(contemplando indicadores de desempenho ao nível
do ensino/aprendizagem, investigação e das relações com a sociedade);
4º) Desenvolver as funcionalidades informáticas necessárias, em conjunto com o sistema de informação da
DIGITALIS, com vista à criação de um Business IntelligenceSystem que proporcione, em tempo útil, informação
sobre os resultados obtidos no curso.
9.2.2. Improvement proposal
As provided in the IPCA Strategic Plan, we propose:
1)To complete the Quality Manual of IPCA, thus institutionalizing the quality policy, the relationship of structures
and internal organs and quality, the structure of IPCA-SIGQA and the monitoring and audit of quality procedures;
2)To implement, gradually, the SIGQA-IPCA with a particular emphasis, initially, on the extent of the
teaching/learning dimension (since this system also involves other dimensions of the institution's mission such as
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research, relation with society and services), meeting the benchmarks of A3ES;
3)To define the chart of institutional performance indicators (performance indicators covering teaching/learning,
research and relations with society levels);
4)To develop the necessary computer features, together with the information system of DIGITALIS, in order to
create a Business Intelligence System that, timely, provides information on the results obtained in the course.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
1º) 6 meses
2º) 18 meses
3º) 6 meses
4º) 18 meses
(Apesar de se terem apresentado tempos separados para a implementação de cada uma das medidas, note-se que
elas estão interrelacionadas, e o processo de implementação ocorre, na maioria das vezes, em simultâneo).
9.2.3. Improvement proposal
1) 6 months
2) 18 months
3) 6 months
4) 18 months
(Although separate times for implementing each of the measurements have been presented, it is noted that they are
interrelated, and the implementation process occurs mostly at the same time).
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta para todas as medidas, envolvendo os diferentes órgãos e serviços (designadamente, serviços
académicos, serviços informáticos, gabinete para a Avaliação e Qualidade no cumprimentos destes objetivos); os
objetivos individuais definidos no âmbito do SIADAP estão também articulados com o alcance destes objetivos
organizacionais;
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority for all measures, involving the different agencies and services (eg, academic services, computer
services, the Evaluation and Quality office, in meeting these goals); the individual goals defined within SIADAP are
also attached to the achievement of these organizational goals.
9.2.5. Indicador de implementação
Conclusão do Manual da Qualidade e da definição dos procedimentos de monitorização e auditoria dos processos
de ensino/aprendizagem;
Grau de implementação do SIGQA-IPCA na dimensão do ensino/aprendizagem;
Conclusão da definição da carta de indicadores do desempenho organizacional;
Grau de desenvolvimento do sistema integrado de gestão.

9.2.5. Implementation marker
- Completion of the Quality Manual and the definition of procedures for monitoring and auditing of
teaching/learning processes;
- Implementation degree of IPCA-SIGQA in the teaching/learning dimension;
- Completion of the chart of organizational performance indicators;
- Degree of development of the integrated management system.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
- Inexistência de uma residência para acolher os estudantes deslocados;
- Necessidade de introduzir melhorias nas acessibilidades ao campus e em algumas infra-estruturas de suporte
(v.g. lugares de estacionamento, infraestruturas para a prática de atividades desportivas e outras atividades).

9.3.1. Weaknesses
- Lack of a residence to accommodate displaced students;
- Need to improve the accessibility to campus and in some support infrastructures (e.g. parking spaces,
infrastructures to sports practice activities and other activities).
9.3.2. Proposta de melhoria
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Tal como se encontra previsto no Plano Estratégico para 2011-2015, propõem-se:
1º) A criação da residência académica até 2014; as restrições orçamentais colocam, naturalmente, alguns entraves
à concretização desta medida; contudo a instituição desenvolveu já alguns esforços junto da CM. Barcelos e junto
da tutela para se avançar com o projeto a curto prazo;
2º) Aumento do parque de estacionamento em 20% durante 2012;
3º) Aumentar a área coberta e descoberta para a realização de atividades de lazer, desporto e cultura;
4º) Recuperação dos edifícios antigos a norte do campus de forma a proporcionar um espaço mais adequado para
as atividades dos grupos académicos;

9.3.2. Improvement proposal
As provided in IPCA Strategic Plan 2011-2015, the following measures are proposed:
1) The establishment of the academic residence until 2014, the budgetary constraints naturally hinder the
implementation of this measure, yet the institution has already developed some efforts with the Barcelos City Hall
and the tutelage in order to proceed in the short-term with the project;
2) Increase the parking area by 20% during 2012;
3) Increase the covered and uncovered area to carry out leisure activities, sports and culture;
4) Rehabilitation of old buildings in the northern area of the campus to provide a more adequate space for the
activities of academic groups.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
1º) 36 meses;
2º) 12 meses;
3º) 6 meses;
4º) 12 meses;
9.3.3. Implementation time
1) 36 months;
2) 12 months;
3) 6 months;
4) 12 months;
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta para a construção da residência académica e o aumento dos parques de estacionamento, por
constituírem dois constrangimentos importantes para os estudantes;
Prioridade média para as restantes medidas, embora ao nível da prática de atividades de desportivas estão já em
curso algumas medidas que visam melhorar este ponto fraco (a parceria existente com a Câmara municipal de
Barcelos, no âmbito do projeto “Barcelos saudável” contribui para atenuar esta debilidade).
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
- High priority to build the academic residence and increase the parking area, once they two important constraints
for students;
- Medium priority for the remaining measures, although concerning the sports practice some measures are already
underway to improve this weak point (the existing partnership with the Barcelos City Hall, within the project
“Healthy Barcelos “helps to attenuate this weakness).
9.3.5. Indicador de implementação
Grau de execução do projeto de construção da residência académica;
Aumento do número de parques de estacionamento (face a 2011);
Aumento das áreas para a realização de atividades de lazer e desporto;
Grau de execução das obras de reconstrução dos edifícios antigos;

9.3.5. Implementation marker
- Degree of implementation of the building project of the academic residence;
- To increase the number of the parking areas (compared to 2011);
- To increase the areas of leisure activities and sports;
- Degree of implementation of old buildings rehabilitation.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
- Existe um considerável número de docentes a frequentar/concluir os seus programas de doutoramento. Desta
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forma, apesar de o rácio de doutorados sobre o total dos docentes do curso rondar os 30% é expectável que
aumente fortemente e no curto-prazo.
- Níveis de mobilidade reduzidos, por parte dos docentes e pessoal não docente.

9.4.1. Weaknesses
- There are a considerable number of teachers attending/completing their doctoral programs. Thus, although the
ratio of PhDs on the total of the faculty course total is around 30% it is expected to grow strongly and in the short
term.
- Reduced mobility level of teachers and non-teaching staff.
9.4.2. Proposta de melhoria
1º) Apoiar os docentes que se encontram a realizar programas de doutoramento, mantendo os atuais docentes em
PROTEC com redução de aulas e dando a estes docentes prioridade na definição de horários;
2º) Nos termos do plano estratégico para 2011-2015, propõe-se dinamizar e alargar o número de programas
comunitários (Erasmus Mundus e Tempus) e não comunitários (Alfa, Atlantis, Fulbright) que permitam aumentar o
nº de docentes e pessoal não docente em mobilidade;
9.4.2. Improvement proposal
1) To support teachers who are undertaking doctoral programs, keeping the current teachers with the scholarship
PROTEC with reduced hours and giving them priority in setting timetables;
2) Under the Strategic Plan 2011-2015, it is aimed to foster and increase the number of EU programs (Erasmus
Mundus and Tempus) and non-EU programs (Alpha, Atlantis, Fulbright) which allow increasing the number of
teachers and non-teaching staff mobility.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
1º) Já se encontra em implementação (até 6 meses)
2º) 12 meses

9.4.3. Implementation time
1) It is already being implemented (6 months)
2) 12 months
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta para todas as medidas.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority.
9.4.5. Indicador de implementação
Aumento do número de docentes do ciclo de estudos que concluiu o doutoramento;
Aumento do número de docentes do ciclo de estudos que obteve o título de especialista;
Implementação do procedimento de abertura de concurso para chefias superiores e intermédias (pelo menos uma
por escola)
Aumento do nº de docentes e pessoal não docente que participou em programas de mobilidade (face a 2011).

9.4.5. Implementation marker
- Rise in the number of teachers of the course completing the doctorate;
- Rise in the number of teachers of the course obtaining the specialist title;
- Implementation of the procedure to open contests for senior and middle managers (at least one per school);
- Increase the number of teachers and non-teaching staff participating in mobility programs (compared to 2011).

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
- Heterogeneidade nos conhecimentos de base dos alunos, por exemplo, no que respeita às línguas estrangeiras, o
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que dificulta a harmonização de conhecimentos numa fase inicial do curso;
- Estrutura curricular com maior número de unidades curriculares, por comparação com outros cursos de 1.º ciclo.
9.5.1. Weaknesses
- Heterogeneity in the basic knowledge of students, for example, regarding foreign languages, which hinders the
harmonization of knowledge in an early stage of the course;
- Curriculum structure with more study units compared to other first cycle courses.
9.5.2. Proposta de melhoria
1º) Ajustar a carga de trabalho em UC onde esta heterogeneidade seja mais significativa;
2º) Abrir cursos livres de inglês, proporcionando aos estudantes aumentar as suas competências nesta área (a
frequência de cursos constará do suplemento ao diploma);
3º) Reduzir o número de UC por cada semestre, ajustando as horas de contacto (já previsto no plano de
reestruturação apresentado no ponto 10);

9.5.2. Improvement proposal
1) Adjust the study unit workload in which the heterogeneity is more significant;
2) Supply free courses in the English language providing students the development of their skills in this area (the
course attendance will be included in the Diploma Supplement);
3) Reduce the number of study units per semester, adjusting the contact hours (already foreseen in the
restructuring plan proposed in paragraph 10);
9.5.3. Tempo de implementação da medida
4 meses (entrar em vigor no ano letivo de 2012/2013)
9.5.3. Implementation time
4 months (coming into force in the academic year 2012/2013)
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta para todas as medidas;
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority
9.5.5. Indicador de implementação
Entrada em funcionamento do novo plano de estudos no ano letivo 2012/2013;
Número de estudantes do ciclo de estudos a frequentar os cursos livres de inglês (ou outros cursos
livres/extracurriculares);

9.5.5. Implementation marker
Functioning of the new curriculum in the school year 2012/2013;
Number of students of the course attending the free courses of English language (or other free
courses/extracurricular);

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
- Alguma dispersão da informação e materiais pedagógicos por diferentes plataformas de informação (SIGA; WOC;
Moodle).
- Alguns procedimentos relativos a processos de avaliação (da UC ou do ciclo de estudos) estão ainda a ser
implementados de forma articulada com o sistema de informação de gestão.
- Sistema integrado de gestão em fase de implementação;
9.6.1. Weaknesses
- Some dispersion of information and teaching materials on different information platforms (SIGA, WOC, Moodle).
- Some procedures relating to assessment processes (unit of study or cycle of studies) are still being implemented
in coordination with the management information system.
- Integrated management system being implemented.
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9.6.2. Proposta de melhoria
1º) No ano letivo de 2012/2013, todos os estudantes do ciclo de estudos terão acesso à plataforma Moodle onde
estará centralizada toda a informação relativa ao ciclo de estudos, UC, materiais pedagógicos e outras informações
relevantes.
2º) De acordo com o que está previsto no Manual da Qualidade e no SIGQA-AIPCA, o diretor do ciclo de estudos
deve preencher no sistema de informação, anualmente, o relatório de autoavaliação do ciclo de estudos;
3º) Tal como está estabelecido no Plano Estratégico do IPCA para 2011-2015, prevê-se a criação do Observatório do
Emprego e da Empregabilidade durante o ano de 2012;
4º) Desenvolvimento e implementação do sistema integrado de gestão (com especial ênfase na informação sobre
os processos de ensino/aprendizagem);
9.6.2. Improvement proposal
1) In school year 2012/2013, all students of the course will have access to the Moodle platform where all information
of the study cycle, teaching materials and other relevant information is centralized.
2) According to what is provided in the Quality Manual and in SIGQA-AIPCA, the director of the study cycle fills,
annually, the self-assessment report of the course in the information system;
3) As established in IPCA Strategic Plan 2011-2015 it is expected the creation of an Observatory for the Employment
and Employability in the year 2012 ;
4) Development and implementation of the integrated management system (with special emphasis on information
about teaching/learning processes).
9.6.3. Tempo de implementação da medida
1º) 6 meses;
2º) 18 meses;
3º) 12 meses;
4º) 18 meses;

9.6.3. Implementation time
1) 6 months;
2) 18 months;
3) 12 months;
4) 18 months
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Todas as medidas têm prioridade alta, enquadrando-se na política de qualidade do IPCA.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
All measures have high priority and fit in the quality policy of IPCA.
9.6.5. Indicador de implementação
Utilização da plataforma Moodle por todos os estudantes do ciclo de estudo para acesso a toda a informação
relacionada com o curso.
Preenchimento do relatório anual de autoavaliação do ciclo de estudos, pelo diretor do ciclo de estudos, no final de
cada ano letivo;
Grau de implementação do Observatório do Emprego e da Empregabilidade;
Grau de desenvolvimento do sistema integrado de gestão;

9.6.5. Implementation marker
- Using the Moodle platform for all students of the study cycle to accede to all information related to the course.
- Completion of the annual self-assessment of the course by the director of the course, at the end of each school
year;
-Degree of implementation of the Observatory for the Employment and Employability;
- Degree of development of the integrated management system;

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
- Inexistência de um Centro de Investigação especificamente relacionado com o turismo e a gestão, apesar de
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grande parte dos docentes do ciclo de estudos se encontrarem ligados a outros centros de investigação externos,
acreditados pela FCT.
- O número de parcerias estabelecidas com entidades profissionais e académicas, ao nível nacional e internacional,
é ainda frágil, o que se justifica pelo facto de se tratar de um ciclo de estudos muito recente.

9.7.1. Weaknesses
- Lack of a research center specifically related to tourism and management, although most of the teachers of the
course are linked to other external research centers, accredited by the FCT.
- The number of partnerships with professional organizations and academic institutions, nationally and
internationally, is still fragile, which is justified by the fact that it is a very recent study cycle.
9.7.2. Proposta de melhoria
1º) O Departamento de gestão encontra-se neste momento a concluir o processo de criação de um centro de
investigação na área da Gestão e do Turismo para ser submetido à FCT em tempo oportuno;
2º) Realização do III Congresso Internacional de Turismo, não apenas pela notoriedade que proporciona e pelas
parcerias e relações que advêm do evento, como pela elevada transferência de conhecimento associada, quer entre
instituições, quer entre investigadores e estudantes;
9.7.2. Improvement proposal
1) The Department of Management is currently completing the process of creating a research center in the area of
Management and Tourism to be submitted to the FCT;
2) Organizatio of the Third International Congress of Tourism, not only by the its reputation and the partnerships
and relationships that arise from the event, but also by the high knowledge transfer it is associated with, both
between institutions and between researchers and students;
9.7.3. Tempo de implementação da medida
1º) Em função da calendarização da FCT para a submissão e acreditação de novas unidades I&D;
2º) 9 meses.
9.7.3. Implementation time
1º) Depending on the timing of the FCT for the submission and accreditation of new R & D units
2º) 9 months.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority.
9.7.5. Indicador de implementação
Candidatura submetida à FCT.
Realização do III Congresso de Turismo.
9.7.5. Implementation marker
- Application submitted to the FCT.
- Organization of the Third International Congress of Tourism

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Na sequência da conclusão do primeiro ciclo de funcionamento do curso, bem como do seu processo de
autoavaliação, foram identificados alguns aspetos a melhorar. Procurando suprimir algumas necessidades
detetadas e potenciar a auscultação de opiniões de docentes e alunos, a nova estrutura aqui apresentada
pretende-se, seja, aproximada do formato assumido pelos restantes cursos da ESG. A proposta apresentada
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contempla, resumidamente, as seguintes alterações, a saber:
- Maior aposta na área científica de gestão (créditos obrigatórios),
- Redução no número de unidades curriculares de 39 para 33,
- Alteração nas unidades curriculares optativas,
- Aumento do nº de horas de contacto em algumas unidades curriculares e na componente Estágio/Projeto,
- Deixarão de existir unidades curriculares a funcionarem em módulos,
- Inclusão da componente de Simulação Empresarial na unidade curricular de Estágio/Projeto (de modo a tornar a
oferta formativa ainda mais diversificada).
10.1.1. Synthesis of the intended changes
Following the completion of the first cycle of functioning of the Tourism Management degree, as well as their
self-assessment process, some aspects were identified for improvement. Looking to remove some detected needs
and enhance the listening opinions of teachers and students, the new structure presented here is intended to
approximate the format of the curriculum to all other courses of ESG IPCA. The proposal includes, briefly, the
following amendments, namely:
- Increased investment in scientific area of management (compulsory credits)
- Reduction in the number of courses from 39 to 33,
- Change in UC electives
- Increase the number of contact hours in some curricular units and in the component Professional
traineeship/Project,
- there will no longer modules courses,
- Inclusion of the component in the Business Simulation in the Professional traineeship/Project Course (to make
the offer even more diverse training).

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.1.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.1.2.2. Grau:
Licenciado
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

(0 Items)

0

ECTS Optativos / Optional ECTS*
0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1.º ano/ 1.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
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Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/ 1.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Área Científica /
Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Economia do Turismo I

G

semestral

140

T: 30, P: 15

5

---

Métodos Estatísticos
Aplicados

MAT

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Fundamentos de Gestão G

semestral

168

T: 30, TP: 30

6

---

Noções Gerais de Direito D

semestral

126

T: 30, P: 15

4.5

---

Fundamentos do Turismo Tur

semestral

168

TP: 60

6

---

Inglês I

semestral

112

T: 30, TP: 15

4

---

CS

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1.º ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations (5)

Marketing Turístico e Hoteleiro G

semestral

154

TP: 60

5.5

---

Direito do Turismo e do
Consumo

D

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Economia do Turismo II

G

semestral

140

T: 30, P: 15

5

---

Gestão de Alojamentos e
Empreendimentos Turísticos

TUR

semestral

168

TP: 60

6

---

História Geral das Civilizações CS

semestral

140

T: 45

5

---

Opção 1: Mandarim I; Francês
CS
I; Alemão I; Espanhol I

semestral

112

T: 30, TP: 15

4

optativa

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2.º ano/1.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/1.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/1st semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations (5)

Inglês II

CS

semestral

126

T: 30, TP: 15

4.5

---

Gestão de Recursos
Humanos

G

semestral

154

T: 30, TP: 15

5.5

---

História da Arte e Cultura
Portuguesa

CS

semestral

168

TP: 60

6

---

Análise de Mercados e
Produtos Turísticos

G

semestral

168

T: 40, TP: 20

6

---

Fundamentos de Finanças
Empresariais

G

semestral

112

TP: 45

4

---

Opção 2: Mandarim II;
Francês II; Alemão II;
Espanhol II

CS

semestral

112

T: 30, TP: 15

4

optativa

(6 Items)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2.º ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Observações /
Horas Contacto /
ECTS
Observations (5)
Contact Hours (4)

Direito das Relações Laborais

D

semestral

126

T: 30, TP: 15

4.5

---

Comportamento do Consumidor
G
e Gestão da Marca em Turismo

semestral

140

TP: 45

5

---

Itinerários Turísticos (Nacionais
TUR
e Internacionais)

semestral

126

TP: 45

4.5

---

Higiene, Segurança e Gestão
Alimentar

TUR

semestral

154

TP: 60

5.5

---

Noções de Contabilidade e
Relato Financeiro

CA

semestral

154

TP: 60

5.5

---

Práticas de Agências e
Operadores Turísticos

TUR

semestral

140

T: 20, P: 25

5

---

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 3.º ano/1.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/1.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Horas Trabalho Horas Contacto
Duração /
Observações /
Scientific Area
/ Working
/ Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
Hours (3)
(4)

Informação Geográfica Aplicada ao
Turismo

TUR

semestral

126

T: 20, TP: 25

4.5

---

Instrumentos de Gestão Territorial e
Planeamento do Turismo

TUR

semestral

140

TP: 45

5

---

Contabilidade de Custos Aplicada

CA

semestral

154

TP: 60

5.5

---

Promoção e Animação Turística e
Gestão de Eventos

TUR

semestral

182

T: 30, P: 30

6.5

---

Ética e Responsabilidade Social das
Organizações

CS

semestral

112

TP:45

4

---

semestral

126

T: 20, P: 25

4.5

optativa

Opção3: Técnicas de Guia em Turismo /
Protocolo e R.P. / Turismo PNE/ Gestão TUR/G/CS
ISC/Ing.Avançado
(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 3.º ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Gestão de Actividades Turísticas
10.2.1. Study Cycle:
Tourism Management
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/2nd semester
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Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)
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Projetos e Incentivos em
TUR
Turismo

semestral

168

TP: 45

6

---

Auditoria e Fiscalidade
em Turismo

semestral

168

TP: 60

6

---

Etnografia e Gastronomia
TUR
Portuguesa

semestral

84

TP: 30

3

---

Estágio / Projeto /
Simulação

semestral

420

P: 180

15

---

CA

TUR

(4 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - Economia do Turismo I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Economia do Turismo I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Laurentina Maria da Cruz Vareiro - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da unidade curricular é proporcionar aos estudantes um conhecimento articulado dos
conceitos económicos básicos, aplicando-os ao estudo do turismo, numa perspetiva microeconómica.
Após alguns conceitos fundamentais, analisar-se-á o funcionamento dos mercados turísticos através do
mecanismo da oferta e da procura, a avaliação económica dos recursos turísticos, os comportamentos dos
agentes económicos individuais e a sua interação nos mercados.
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos que lhes permita uma tomada de decisão
racional, quer assumindo o papel de consumidores, quer o papel de empresários.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to give students an articulated understanding of the basic concepts of economic theory and
applied them to the study of tourism, in a microeconomic perspective.
Following an introductory approach of specific terminology in this area, the tourism market mechanism of supply
and demand, the economic evaluation of tourism resources, the behavior of individual economic agents and their
interaction in the markets will be analyzed.
The purpose is to provide the students with a body of knowledge that allows them to take rational decisions, either
assuming the role of consumers or the role of entrepreneurs.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos básicos
Economia do Turismo no contexto da ciência económica
Escassez de recursos
Problemas económicos fundamentais
Fronteira das possibilidades de produção e custo de oportunidade
Papel do Estado na economia
2. Mercado turístico
Estruturas de mercado
Procura e oferta turística
Funcionamento do mercado turístico
Elasticidades aplicadas ao turismo
Estudo de caso: Elasticidades da procura turística em Portugal
3. Avaliação económica dos recursos turísticos
Conceitos gerais
Técnicas de avaliação económica
Estudo de caso: Avaliação dos recursos turísticos do Minho
4. Comportamento do consumidor de turismo
Preferências do consumidor
Curva de indiferença
Restrição orçamental
Escolha racional do consumidor
5. Empresas turísticas
Funções produção e custos: curto e longo prazo
Decisões de produção e maximização dos lucros
10.4.1.5. Syllabus:
1. Basic concepts
Resource scarcity
Central economic problems
Production possibilities frontier model and opportunity cost
Economic role of government
2.Tourism market
Market structures
Tourist demand
Tourist supply
Tourism market equilibrium
Elasticity applied to tourism
Case Study: Elasticity of demand for tourism in Portugal
3. Economic evaluation of tourism resources
General concepts
Economic evaluation techniques
Case Study: Evaluation of tourist resources of Minho region
4. Consumer behavior in tourism
Consumer preferences
Indifference curve
Budget constraint
Consumers’ rational choices
5. Tourism firms
Production function: short and long run
Costs of production: short and long run
Production and profit maximization decisions
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No sentido de fornecer um enquadramento geral da unidade curricular e introduzir a dimensão económica na
análise dos fenómenos turísticos, o primeiro conteúdo programático aborda os conceitos básicos da Economia. A
compreensão do comportamento dos turistas e das principais empresas do sector e a sua interação no mercado
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turístico implica a análise do funcionamento do mercado através do mecanismo da oferta e da procura, a avaliação
dos recursos do sector, o estudo da teoria do consumidor e da empresa, e o conhecimento das estruturas de
mercado, abordados nos cap. 2 a 5.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to provide a general framework of the course and introduce the economic dimension in the analysis of
tourist phenomena, the first syllabus covers the basics of Economics.
Understanding the behavior of tourists and of main tourist enterprises and their interaction in tourism market
require the analysis of market through the mechanism of supply and demand, the economic evaluation of tourism
resources, the study of the theory of consumer behavior and theory of the firm, and knowledge of market
structures, discussed in chapters 2-5 of the syllabus.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da unidade curricular de Economia do Turismo I serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e
aprendizagem: sessões expositivas; análise de textos em grupo; resolução de exercícios práticos; realização de
testes de avaliação.
A avaliação será efetuada com base na realização de um trabalho de grupo (30%) e de dois testes escritos (35%,
cada).
A nota final para aprovação na unidade curricular é de 10 valores. Não haverá a realização de exame oral.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Under the curricular unit of Tourism Economics I we will use the following methods of teaching and learning:
lectures, analysis of texts in groups, discussion and solving exercises, written tests.
The evaluation system for the curricular unit is based on a working paper in group, with a weight of 30% and two
written tests, with a weight of 35% each one. A minimum final classification of 10 out of 20 is required for approval
in the curricular unit. No oral exam is considered.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em conta os objetivos descritos para esta UC, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas,
com a exposição teórica da matéria e realização de exercícios, bem como a discussão de artigos de jornais
relativos à realidade do sector do turismo a nível nacional e internacional, revela-se a mais adequada.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado. A discussão dos artigos da atualidade deve também ser incentivada pelo docente, colocando
questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de exercícios
práticos que permitam a consolidação de determinadas temáticas. É da responsabilidade do docente definir
previamente a calendarização das tarefas e controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas,
bem como alertar os alunos que estão a participar menos. Por fim, a realização dos testes de avaliação permitirão a
necessária reflexão e aferição da aprendizagem individual dos conteúdos lecionados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the objectives outlined for this course, the teaching methodology based on theoretical and
practical classes, with theoretical subjects, exercises and discussion of newspaper articles relating to the reality of
tourism sector at national and international level, appears more appropriate.
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available. The
discussion of the articles of the day should also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and
appealing to students' critical thinking. Teacher must promote the achievement of practical cases that allow the
consolidation of certain issues. It is teacher’s responsibility to define in advance the schedule of tasks and monitor
student participation in all scheduled activities and to alert students who are not participating. Finally, the tests
evaluations will allow the necessary individual reflection and assessment of what is taught.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, L., Economia e Política do Turismo, Verbo.
DWYER, L.; FORSYTH, P., International Handbook on the Economics of Tourism, Edward Elgar Publishing.
FRANK, R. Microeconomia e Comportamento. Lisboa: McGraw Hill.
MATIAS, Á., Economia do Turismo, Instituto Piaget.
MOCHÓN, F., Economia Y Turismo, McGraw-Hill.
MOCHÓN, F. Economía. Teoría y Política. Madrid: McGraw Hill.
PARRA LÓPEZ, E. et al., Economía Y Turismo – Prácticas, McGraw-Hill.

Mapa XIV - Fundamentos de Gestão
10.4.1.1. Unidade curricular:
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Fundamentos de Gestão
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Miranda Nunes - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular (UC) tem por objetivo colocar os alunos em contacto com os principais conceitos de Gestão,
proporcionando uma visão integrada dos processos e das suas diferentes áreas. Pretende-se abordar o processo
de gestão e a gestão estratégica como área integradora, realçando a importância de alinhar mudança, estratégia e
desempenho através dos envolvimento e empowerment das pessoas.
Neste sentido, são definidos os seguintes objetivos de aprendizagem: Identificar as especificidades das
organizações e o papel da Gestão; Conhecer os conceitos e teorias fundamentais do processo da Gestão nas
organizações; Identificar e interpretar as funções fundamentais da Gestão e a sua interdependência; Desenvolver a
capacidade de pensamento crítico relativamente às diferentes perspectivas e práticas da gestão das organizações.
A unidade curricular (UC) terá um carácter teórico-prático, procurando aliar-se as bases teóricas à sua aplicação
ao estudo de casos e à realização de trabalhos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to put students in touch with key management concepts, providing an integrated view of
processes and their different fields. The aim is thus to approach the management process and strategic
management as an area integrator, highlighting the importance of aligning change, strategy and performance
through the involvement and empowerment of people.
In this sense, we define the following learning objectives: Identify the specific organizations and the role of
management in organizations; Know the concepts and fundamental theories of management process in
organizations; Identify and interpret the fundamental functions of management and their interdependence;
Developing the capacity for critical thinking on the various perspectives and practices of business management.
The curricular unit will combine theory and practical, seeking to ally the theoretical basis for its application to the
cases study and the work execution.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Princípios da Gestão
2. A evolução do Pensamento em Gestão
A Organização como um sistema fechado
As Teorias Sistémicas
As Teorias Interaccionistas
3. O contexto actual da Gestão
As tecnologias de informação e comunicação, a globalização e as redes
Gestão do conhecimento, da aprendizagem e da inovação
Cidadania, ética e responsabilidade social
4. Tomada de decisão
Modelos de tomada de decisão
Tomada de decisão em grupo
A dimensão cultural
5. Planeamento e Estratégia
A função planear
Do planeamento de longo prazo à gestão estratégica
A gestão estratégica
Desenvolvimento de estratégicas
6. Organização e Estrutura organizacional
Função organização
Organização informal
Complexidade, formalização e centralização
Estruturas organizacionais
7. Dirigir
Função dirigir
Comunicação
Motivação: teorias e prática.
Liderança: teorias e desafios.
8. Controlo
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Função controlo
Instrumentos de controlo
Princípios de um sistema de controlo
10.4.1.5. Syllabus:
2. The Evolution of management thought
The Organization as a closed system: from classical approaches to humanistic theories
The systemic theory
The interactionist theories
3. The current context of management
The information and communication technologies, globalization and networks
Knowledge management, learning and innovation
Citizenship, ethics and social responsibility
4. Decision Making
Models of decision making
Decision making in groups
The cultural dimension
5. Planning and Strategy
The planning function
From the long term planning to the strategic management
The strategic management
Strategic development
6. Organization and Organizational Structure
Organizational function
The informal organization
Complexity, formalization and centralization
Organizational structures
7. Driving people
Driving people function
Communication
Motivation: theories and practice.
Leadership
8. Control
Control function
Control instruments
Principles of a control system
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos inerentes a cada um dos diferentes pontos do programa da unidade curricular vão ao encontro dos
objetivos definidos, cuja concretização está alinhada com as metodologias de ensino-aprendizagem.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content inherent in each of the different points of the program of the course goes to meet the objectives, whose
implementation is aligned with the teaching-learning methodologies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No início de cada capítulo apontam-se metas claras e alcançáveis e, em cada um desses capítulos, o aluno aprende
a definir, descrever, analisar, comparar e identificar questões essenciais que afectam as administrações públicas,
ao mesmo tempo descrever-se-á um conjunto de competências a atingir pelo aluno. Realizar-se-ão exercícios
práticos, a desenvolver durante o período de aula, colocando a tónica mais em “fazer” do que em “ver” e “ouvir”.
Serão sugeridas leituras complementares para quem estiver interessado em aprofundar mais as temáticas
abordadas.
Nos termos do RIAPA (Regulamento de Inscrição, Avaliação e Passagem de Ano) em vigor para os cursos
adequados a Bolonha, a avaliação estabelecida para esta unidade curricular será contínua. A avaliação por exame
final, em data a definir para a época normal de exames. A nota mínima de aprovação à unidade curricular,
independentemente do regime de avaliação, é de 10,0 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
At the beginning of each chapter point is clear and achievable goals, and each of these chapters, students learn to
define, describe, analyze, compare and identify key issues affecting the government at the same time describe will
be a set of competencies to be achieved by the student. Additional readings will be suggested to those interested in
going deeper on the issues addressed. Supporting documents will be made available to students, which are not
intended to be more than one element of systematization of the material taught in the discipline. Thus, whenever it
refers to the point to consider is explained by a particular author, the student must be in possession of the
specified text.
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Considering the RIAPA´s document into force, the assessment provided for this unit will be by final examination at
a date set for the regular season. The minimum passing grade on the course is 10.0 values.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adoptam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo, leituras complementares e fóruns de discussão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, further
reading and discussion forums.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
•Carapeto, C. & Fonseca, F. (2005). Administração Pública: Modernização, Qualidade e Inovação. Lisboa: Edições
Sílabo.
•Cunha, M., Rego, A., Cunha, R. & Cabral-Cardoso, C. (2003). Tempos Modernos: uma história das organizações.
Lisboa: Editorial Sílabo.
•Cunha, M., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2003). Manual de comportamento organizacional e gestão.
Lsboa: Editora RH.
•Donnelly, Jr., Gibson, J.L. & Ivancevich, J.M. (2000). Administração: princípios de gestão empresarial.
Lisboa:McGraw-Hill (Cap 2, 3)
•Fonseca, F. & Carapeto, C. (2009). Governação, Inovação e Tecnologias: O Estado Rede e a Administração Pública
do Futuro. Lisboa: Editorial Sílabo.
•Pinto, C. et al. (2009). Fundamentos de Gestão. 2ª edicção. Lisboa: Editorial Presença.
•Pinto, F. (2007). Balanced Scorecard. Lisboa: Editorial Sílabo.
•Robbins, S.P. & Coulter, M. (1999). Management. London:Prentice-Hall.
•Sousa, A. (1997). Introdução à gestão: uma abordagem sistémica. Lisboa: Verbo

Mapa XIV - Fundamentos de Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Barbosa de Sousa - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que o aluno alcance no final do semestre os seguintes resultados de aprendizagem:
• Adquira uma visão atualizada e um elevado domínio dos conceitos de turismo bem como dos seus principais
fundamentos;
• Compreenda, de forma clara, as várias classificações do turismo e os tipos de turismo;
• Conheça, de modo rigoroso, os elementos da avaliação do turismo, bem como a necessidade de tal avaliação;
• Possua competências básicas para distinguir e analisar a procura e a oferta turística, bem como as suas
características fundamentais.
• Adquirir uma visão atualizada da competitividade do turismo nos seus vários domínios.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected that students reach the end of the semester the following learning outcomes:
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• Get an update and a thorough grasp of the concepts of tourism and of its main foundations;
• Understand clearly, the various classifications of tourism and the types of tourism;
• Know, carefully, the elements of the evaluation of tourism and the need for such evaluation;
• Possess basic skills to identify and analyze the demand and tourism, as well as its fundamental characteristics.
• Acquire an updated view of the competitiveness of tourism in its various fields.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Conceitos, Classificações e Tipos de Turismo
1. Conceitos Introdutórios
2. Classificações do Turismo
3. Tipos de Turismo
Capítulo II – Elementos da Avaliação do Turismo
4. Necessidade de Avaliação, Métodos e Fontes Estatísticas
5. Indicadores da Procura e da Oferta
6. Medidas de Avaliação
Capítulo III – Sistema das Relações do Turismo
7. O Sistema do Turismo
8. As Inter-Relações do Turismo
Capítulo IV – A Procura Turística
9. Noção e Características da Procura Turística
10. Determinantes Fundamentais da Procura Turística
Capítulo V – A Oferta Turística
11. Noção e Características da Oferta Turística
12. Componentes da Oferta Turística
Capítulo VI – A Competitividade no Turismo
13. O Planeamento Estratégico do Turismo
14. A Gestão da Qualidade no Turismo
15. O Turismo em Portugal
16. O Futuro do Turismo
10.4.1.5. Syllabus:
Chapter I - Concepts, Classifications and Types of Tourism
1. Introductory Concepts
2. Classifications in Tourism
3. Types of Tourism
Chapter II - Elements of the Evaluation of Tourism
4. Need Assessment, Methods and Data Sources
5. Indicators of demand and supply
6. Assessment Measures
Chapter III - System of Foreign Tourism
7. Tourism System
8. The Inter-Relationship of Tourism
Chapter IV - The Tourism Demand
9. Concept and Characteristics of tourism demand
10. Fundamental determinants of tourist demand
Chapter V - The Tourist Offer
11. Concept and Characteristics of Tourist Offer
12. Components of Tourist Offer
Chapter VI - The Competitiveness in Tourism
13. Strategic Planning for Tourism
14. Quality Management in Tourism
15. Tourism in Portugal
16. The Future of Tourism
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Fundamentos do Turismo, lecionada aos alunos do 1º ano da Licenciatura de Gestão de
Atividades Turísticas, tem por objetivo dotá-los de alguma sensibilidade para a compreensão do fenómeno do
turismo, na atualidade. Nesta unidade, são abordados vários conceitos de natureza introdutória, como base para o
conhecimento que será apreendido nas restantes disciplinas do curso. O estudante terá a capacidade de distinguir
conceitos como turismo, turista, excursionista, visitante e viajante. São também abordadas as classificações e os
tipos de turismo existentes. Por outro lado, o turismo não é um fenómeno isolado e, desse modo, interage com
outros sistemas de natureza macro (político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, sanitário, científico),
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além da sua componente de medição estatística. São, também, distinguidos os conceitos e determinantes da
procura e da oferta em turismo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit Fundamentals of Tourism, taught students the 1st year of Bachelor of Tourism Activities
Management, aims to provide them with some sensitivity to understand the phenomenon of tourism at present. In
this unit, are discussed various concepts of introductory nature, as a basis for knowledge to be learned in other
course disciplines. Ability to define the terms tourism, excursionist, visitor, foreign visitor and travel. On the other
hand, tourism is not an isolated phenomenon and thus interacts with other systems both macro (political,
economic, social, technological, environmental, legal, medical, scientific), as well as its component of statistical
measurement. They are also distinguished the concepts and determinants of supply and demand in tourism.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação dos alunos deverá ser contínua e operacionalizada da seguinte forma:
- Avaliação baseada em teste final com um peso de 70% da nota final;
- 30% - Elaboração de um trabalho (em grupos de 3 a 4 elementos), participação em aula, discussão de casos
práticos. A avaliação da participação envolve a observação de atitudes e comportamentos, e a forma como o aluno
intervém ativamente no decorrer da aula. A presença dos alunos nas aulas é fortemente recomendada.
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores na componente teste de avaliação.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Evaluation based on final examination with a weight of 70%;
- 30% - Class participation, discussion of case studies and preparation of a work (groups: 3 or 4 elements). The
evaluation of participation involves the observation of attitudes and behaviors, and how the student is actively
involved in the lesson. Student attendance in class is strongly recommended.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo) bem
como a necessária reflexão individual dos conteúdos lecionados (teste individual), promovendo uma maior
aprendizagem.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will create momentum in the collective participation of students (group work) and the
necessary individual reflection of what is taught (individual test), promoting further learning.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
ANDRADE, José (2001), Turismo: Fundamentos e Dimensões, 8.ª ed., ATICA, São Paulo.
COOPER, C.; FLETCHER, J.; FYALL, A.; GILBERT, D. & WANHILL, S. (2008). Tourism – Principles e Practice, 4th
edition, Financial Times-Prentice Hall, Harlow: Essex.
CUNHA, Licínio (2007), Introdução ao Turismo, 3.ª ed., Editorial Verbo, Lisboa.
FRANKLIN, Adrian (2003), Tourism: an Introduction, SAGE Publications, London.
IGNARRA, Luiz (2003), Fundamentos do Turismo, 2.ª ed., Thomson, São Paulo.
LICOKRISH, Leonard J.; JENKINS, Carslon L (2000), Introdução do Turismo, Rio de Janeiro: Editora Campus.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (2001), Introdução ao Turismo, São Paulo: Editora Roca.
WOODSIDE, Arch & MARTIN, Drew (2007), Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy, CABI
Publishing, Oxon.

Mapa XIV - Marketing Turístico e Hoteleiro
10.4.1.1. Unidade curricular:
Marketing Turístico e Hoteleiro
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Marketing Turístico e Hoteleiro visa dotar os alunos de uma compreensão acerca das
relações entre os sectores da hotelaria e do turismo, ilustrando a importância do marketing, como uma filosofia de
gestão, no contexto destas atividades. A disciplina tem ainda por objetivo permitir aos alunos compreender a
definição do mix de marketing nestes sectores e ainda dotá-los de uma capacidade de desenvolver o planeamento
da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico.
Competências a desenvolver:
- Compreender o conceito de marketing e a forma como ele se enquadra no sector da hotelaria e do turismo;
- Compreender as especificidades do marketing de serviços;
- Aplicar o conceito de marketing mix aos serviços de hotelaria e turismo;
- Desenvolver o planeamento da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to provide students with some sensitivity to the understanding the relations between hospitality and
tourism, illustrating the importance of marketing as a management philosophy. It aims to contribute to the
understanding of marketing mix in tourism and hospitality and give students the ability to develop marketing
planning strategies and tourism marketing campaigns. These aims will be achieved towards a both theoretical and
practical approach.
At the end of the semester the student must be able to:
- Apply marketing concept to hospitality and tourism;
- Understand marketing services specificities;
- Apply the marketing mix concept to hospitality and tourism;
- Develop marketing strategy planning and tourism marketing campaigns.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Introdução ao marketing. Conceito e importância do conceito de marketing. A evolução do conceito e
aspetos distintivos. A ética e responsabilidade social no marketing. Casos concretos e questões de reflexão.
Capítulo II – Significado do Marketing em Hotelaria e Turismo. As caraterísticas especiais do Marketing em
Hotelaria e Turismo. O ambiente dinâmico dos negócios. Fatores que influenciam a procura turística
Capítulo III – O Marketing-mix em Serviços de Hotelaria e Turismo. O marketing-mix para os serviços turísticos A
formulação do produto no turismo. A definição da estratégia de preços. Os principais canais de distribuição. A
estratégia de comunicação dos produtos. A importância das pessoas, dos processos e da evidência física. Casos
Práticos.
Capítulo IV – Planeamento da Estratégia de Marketing e das Campanhas de Marketing Turístico. O planeamento da
estratégia de marketing. O planeamento de campanhas de marketing. Casos Práticos.
10.4.1.5. Syllabus:
Chapter I – Introduction. Marketing concept and its importance. Evolution of Marketing concept. Ethics and Social
Responsibility in Marketing.
Chapter II – The Meaning of Marketing in Hospitality and Tourism
Special characteristics of Marketing in Hospitality and Tourism. The dynamic environment. Factors that influence
touristic demand.
Chapter III –Marketing-mix in touristic services. Product development. Price definition. Decisions about place.
Communication strategy. The importance of people, processes and physical evidence in services. Case studies.
Chapter IV – Marketing Strategy Planning and Tourism Marketing Campaigns . The Marketing Strategy Planning and
the development of Tourism Marketing Campaigns. Case studies.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular visa dotar os alunos de uma compreensão acerca das relações entre os setores da
hotelaria e do turismo, ilustrando a importância do marketing, como uma filosofia de gestão. Desta forma,
começa-se por aprofundar o conceito de marketing, a sua evolução e a forma como ele deve ser entendido na
atualidade. As caraterísticas específicas nos setores de hotelaria e turismo são abordadas de forma a relacionar o
conceito de marketing com o setor de atividade de que os alunos irão fazer parte. A disciplina tem ainda por
objetivo permitir aos alunos compreender a definição do mix de marketing nestes setores e ainda dotá-los de uma
capacidade de desenvolver o planeamento da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico.
Dessa forma, são descritas as variáveis que compõem o mix de marketing das empresas turísticas e são
apresentados exemplos ilustrativos. Discute-se, ainda, o Planeamento da Estratégia de Marketing e das
Campanhas de Marketing Turístico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to provide students with an understanding of the relationships between the sectors of
hospitality and tourism, illustrating the importance of marketing as a management philosophy. Thus, the program’s
first chapter begins by deepening the concept of marketing, its evolution and how it should be understood today.
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Specific features in the hotel and tourism sectors are addressed in the second chapter in order to relate the
concept of marketing to the sector of activity that students will take part. The course also has the purpose of
enabling students to understand the definition of the marketing mix in these areas and still provide them with an
ability to develop the marketing strategy planning and tourism marketing campaigns. Thus, the third chapter
describes the variables that comprise the marketing mix of tourism businesses and illustrative examples are
presented. The final chapter discusses the planning of Marketing Strategy and Tourism Marketing Campaigns.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A prossecução destes objetivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos.
As metodologias de ensino a adotar incluem o método expositivo, leitura e discussão de textos e a análise de
casos. Serão apresentados de forma expositiva pelo docente os principais conceitos inerentes ao programa da
unidade curricular. Em cada tema serão apresentados casos de leitura em relação aos quais os alunos serão
chamados a discutir de forma crítica o texto apresentado, quer individualmente quer, por vezes, em grupos de
trabalho. Serão também apresentados casos de estudo, relativos a casos reais de empresas e aplicáveis a um dos
tópicos do programa. Serão discutidos em aula e apresentada uma proposta de resolução.
A avaliação dos alunos deverá ser feita da seguinte forma:
o 60% - Exame de avaliação individual
o 40% - Desenvolvimento de um trabalho prático, em grupos.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies to adopt the method include expository reading and discussion of texts and case
studies. Will be presented in expositive by teaching key concepts inherent in the program of the course. Under each
theme will be presented for reading cases for which students will be called to discuss critically the text presented,
both individually and sometimes in work groups. Will also present case studies, relating to cases of actual
companies and applicable to one of the topics of the program. Will be discussed in class and submitted a draft
resolution.
The student assessment should be done as follows:
o 60% - Individual test
o 40% - Development of practical work in groups.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca do
produto turístico e das ferramentas de suporte a uma gestão eficaz desse produto. A apresentação destas
ferramentas será feita através de metodologias expositivas, complementadas pela análise de conteúdo de sites,
vídeos de campanhas de comunicação e casos de leitura. A compreensão do conceito será mais facilmente
apreendida com a aplicação a um caso concreto de aplicação. É também objetivo da UC aprofundar a compreensão
daquele que é o comportamento do consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências
no processo de decisão do consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados.
Finalmente, é também objectivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector
turístico, o processo de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados. A
prossecução destes objectivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos, já que se entende que o desenvolvimento de
competências a este nível é obtido de forma mais eficaz se cada conceito apresentado for ilustrado com um
exemplo de aplicação concreto. A discussão de casos de estudo (desenvolvidos) em grupo permite, por um lado,
estudar de forma mais aprofundada um caso real e por outro, a discussão de opções e soluções de resolução em
grupo permite um efeito de sinergia e de aprendizagem em grupo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goals set for the course are to equip students for a knowledge of the tourism product and tools to support
effective management of the product. The presentation of these tools will be made through expository methods,
supplemented by content analysis of websites, videos of communication campaigns and case reading.
Understanding the concept will be more easily understood with the application to a particular case of application. It
also aims at UC deepen understanding of what is consumer behavior in tourism and hospitality sector, analyzing
the main influences on consumer decision process and the strategies of segmentation and positioning markets.
Finally, it is also an objective of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process
of creation and development of brand management and brand image in the markets. The pursuit of these objectives
is whether the theoretical approach to the major concepts, whether for practical application, using examples and
case studies, since it believes that the development of skills at this level is achieved more effectively if each concept
presented is illustrated with an example of practical application. The discussion of case studies (developed) group
allows one hand, to study in more depth a real case and secondly, to discuss options and solutions resolution
allows a group synergy and group learning.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Kotler, P., Bowen, J. e Makens, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA – Upper Saddle River,
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New Jersey: Prentice-Hall.
McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and cases. Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. e Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism (4th ed.). Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C. e Clarke, J. (2001). Marketing de Turismo: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus.
Zardo, E.F. (2003). Marketing Aplicado ao Turismo, 1.ª ed. São Paulo: ROCA.
Briggs, S. (2001). Successful Web Marketing for the Tourism and Leisure Sectors, Londres: Ed. Kogan Page
Brochand, B., Lendrevie, J., Rodrigues, J.V. e Dionísio, P. (2004). Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing (2ª
ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Mapa XIV - Economia do Turismo II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Economia do Turismo II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Laurentina Maria da Cruz Vareiro - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo da unidade curricular é proporcionar aos estudantes um conhecimento articulado dos
conceitos económicos básicos, aplicando-os ao estudo do turismo, numa perspetiva macroeconómica.
Pretende-se dotar os estudantes de noções elementares que os capacitem para a análise das principais temáticas
do domínio macroeconómico e de política económica. Procurar-se-á compreender a dimensão do turismo na
economia portuguesa e os seus principais efeitos nas variáveis: rendimento, emprego e produto interno bruto.
Os estudantes deverão ser capazes de apreender o significado dos principais agregados macroeconómicos, dos
equilíbrios existentes entre eles e o papel do turismo na economia.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to give students an articulated understanding of the basic concepts of economic theory and
applied them to the study of tourism, in the macroeconomic perspective.
It is intended to provide students with basic notions that enable them to analyze the main themes of the
macroeconomic and economic policy. The macroeconomic analysis includes the understanding of the scale of
tourism in the Portuguese economy and its main effects on variables: income, employment and gross domestic
product.
Students should also be able to analyze the significance of the main macroeconomic aggregates and the balances
between them and the role of tourism in the economy.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Importância dos fenómenos macroeconómicos
Objetivos e instrumentos da Macroeconomia
2. Medida da atividade económica
Conceitos, critérios de medida e relações fundamentais
Óticas de cálculo do valor da produção
Agregados reais e agregados nominais
3. Inflação, desemprego e ciclos económicos
Conceitos
Causas e consequências
4. Turismo na economia nacional
Classificação e identificação dos efeitos económicos do turismo
Contribuição do turismo para a produção nacional e regional
Balança de serviços
Turismo como bem de exportação
5. Política económica e gestão do desenvolvimento turístico
Noções de política económica no turismo
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Papel das políticas governamentais no desenvolvimento do turismo nacional, regional e local
10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction
Importance of macroeconomic phenomena
Objectives and instruments of Macroeconomics
2. Measurement of economic activity
Concepts, measurement criteria and fundamental relations
Product accounting approaches and method
Real aggregates and nominal aggregates
3. Inflation, unemployment and economic cycles
Concepts
Causes and consequences
4. Tourism in national economy
Classification and identification of tourism's economic outcome
Contribution of tourism to the national and regional economic growth
Balance of services
Tourism as an export
5. Economic policy and management of tourism development
Notions of economic policy on tourism
Role of government policies on national, regional and local tourism development
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No sentido de fornecer um enquadramento geral da unidade curricular e introduzir a dimensão macroeconómica na
análise dos fenómenos turísticos, o primeiro conteúdo programático aborda os conceitos introdutórios da
Macroeconomia. A análise das questões fundamentais que se colocam a nível macroeconómico justifica o estudo
da medida da atividade económica global, e das questões da inflação, do desemprego e dos ciclos económicos,
abordados nos cap. 2 e 3. Procurando lançar o debate sobre o enorme desafio que se coloca ao sector do turismo
enquanto impulsionador do desenvolvimento do país, torna-se necessário considerar o papel do turismo na
economia nacional. Para finalizar, serão abordadas as noções de política económica no turismo e os seus efeitos
em termos de desenvolvimento turístico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to provide a general framework of the course and introduce the macroeconomic dimension in the analysis
of tourist phenomena, the first syllabus covers the basics of Macroeconomics.
The analysis of the key issues that arise at the macroeconomic level justifies the study's measure of overall
economic activity, and the issues of inflation, unemployment and business cycles, which occupies the syllabus
covered in chapters 2 and 3.
Considering the debate on the enormous challenge that tourism sector has to improve the development in
Portuguese regions, the last chapter considers the role of tourism in the economy. Finally, we will discuss the
notions of economic policy on tourism and its effects in terms of tourism development.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem: sessões
expositivas; análise de textos em grupo; resolução de exercícios práticos; realização de teste de avaliação.
A avaliação será efetuada com base na realização de um trabalho de grupo (30%) e de um teste escrito (70%). A
nota final para aprovação na unidade curricular é de 10 valores. Não haverá a realização de exame oral.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Under this uc we will use the following methods of teaching and learning: lectures, analysis of texts in groups,
discussion and solving exercises, written test.
The evaluation system for the curricular unit is based on a working paper in group, with a weight of 30% and a
written test, with a weight of 70%. A minimum final classification of 10 out of 20 is required for approval in the
curricular unit. No oral exam is considered.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em conta os objetivos descritos para esta UC, a metodologia de ensino baseada em aulas teórico-práticas,
com a exposição teórica da matéria e realização de exercícios, bem como a discussão de artigos de jornais
relativos à realidade do sector do turismo a nível nacional e internacional, revela-se a mais adequada.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado. A discussão dos artigos da atualidade deve também ser incentivada pelo docente, colocando
questões pertinentes e apelando ao espírito crítico dos alunos. O docente deve promover a realização de exercícios
práticos que permitam a consolidação de determinadas temáticas. É da responsabilidade do docente definir
previamente a calendarização das tarefas e controlar a participação dos alunos em todas atividades programadas,
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bem como alertar os alunos que estão a participar menos. Por fim, a realização do teste de avaliação permitirão a
necessária reflexão e aferição da aprendizagem individual dos conteúdos lecionados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the objectives outlined for this course, the teaching methodology based on theoretical and
practical classes, with theoretical subjects, exercises and discussion of newspaper articles relating to the reality of
tourism sector at national and international level, appears more appropriate.
The planned acquisition of skills should be further developed through careful study of the material available. The
discussion of the articles of the day should also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and
appealing to students' critical thinking. Teacher must promote the achievement of practical cases that allow the
consolidation of certain issues. It is teacher’s responsibility to define in advance the schedule of tasks and monitor
student participation in all scheduled activities and to alert students who are not participating. Finally, the mini-test
and test evaluations will allow the necessary individual reflection and assessment of what is taught.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, L. Economia e Política do Turismo, Verbo.
DORNBUSCH, R.; FISCHER, S.; STARTZ,R., Macroeconomia, McGraw-Hill, New York
DWYER, L.; FORSYTH, P., International Handbook on the Economics of Tourism, Edward Elgar Publishing.
MATIAS, Á., Economia do Turismo, Instituto Piaget.
MOCHÓN, F., Economia Y Turismo, McGraw-Hill.
PARRA LÓPEZ, E. et al., Economía Y Turismo – Prácticas, McGraw-Hill.

Mapa XIV - Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos
10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nina Maria Frederico Cardona - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos, leccionada aos alunos do 1º ano da
Licenciatura de Gestão de Actividades Turísticas, tem por objectivo dotá-los de conhecimentos para a
compreensão do processo de gestão de alojamentos e empreendimentos turísticos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of Management and Tourist Accommodation, taught students the 1st year of Bachelor of
Tourism Activities Management, aims to provide them with knowledge to understand the management process of
accommodation and tourist developments.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Classificação, Evolução e Tipos de Alojamentos Turísticos
A tipologia de alojamento turístico, estabelecimentos de alojamento colectivo e alojamento turístico privado;
evolução e tendências do alojamento turístico; as novas leis do alojamento turístico em Portugal.
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Módulo 2 – Formas de Exploração do Alojamento
Gestão Independente, Multipropriedade, Cadeias Hoteleiras, Franquia e casos concretos de formas de exploração
do alojamento.
Módulo 3 – Gestão Estratégia e Instrumentos ao Nível Empresarial
Pensamentos Estratégico e Estratégia no domínio do alojamento turístico; Modelo de Gestão Estratégica e
conceitos introdutórios; Análise Ambiental e Instrumentos de Gestão.
Módulo 4 – Operacionalização e Outras Componentes da Gestão de Alojamentos
Casos concretos de sucesso em Portugal, Actividades e Serviços Relacionados com a Gestão de Alojamentos; a
Gestão de Qualidade.
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10.4.1.5. Syllabus:
Module 1 - Classification, Evolution, and Types of Tourist Accommodation
A typology of tourist accommodation, collective accommodation establishments and private tourist
accommodation, developments and trends in the tourist accommodation, the new laws of tourist accommodation in
Portugal.
Module 2 - Forms of Exploitation of Accommodation
Independent Management, Multiproperty, Hotel Chains, Franchise and specific cases of forms of exploitation of the
accomodation.
Module 3 - Management Strategy and Business Tools
Strategic thinking and strategy in the field of tourist accommodation; Strategic Management Model and
introductory concepts, Environmental Analysis and Management Tools.
Module 4 - Accommodation Management: Operational tools and Other Components
Specific cases of success in Portugal, Activities and Services Related to Accommodation Management; Quality
Management.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos, lecionada aos alunos do 1º ano da
Licenciatura de Gestão de Atividades Turísticas, tem por objetivo dotá-los de conhecimentos sobre os conceitos e
a gestão operacional de alojamentos e de empreendimentos turísticos. Para obter este resultado, serão abordados
conceitos, classificações e tipos de empreendimentos turísticos. O estudante terá a capacidade de distinguir
diferentes tipos de estabelecimentos turísticos, além de conhecer a atualidade dos empreendimentos turísticos em
Portugal. Serão abordados também às diferentes formas de exploração hoteleira, de forma que, ao final do
semestre o aluno esteja capacitado para analisar casos reais de gestão hoteleira, bem como possua competências
básicas para reconhecer alguns dos instrumentos da gestão operacional e estratégicos aplicados ao turismo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit of Management and Tourist Accommodation, taught students of 1st year Bachelor of
Management of Tourist Activities, aims to provide them with knowledge about the concepts and operational
management of accommodation and tourist developments. To obtain this result, concepts, classifications and
types of tourism enterprises will be discussed. The student will have the ability to distinguish different types of
tourist facilities and learn about the current state of tourism enterprises in Portugal. Different forms of hotel
operations will be approached, so that by the end of the semester the student is able to analyze real cases of hotel
management, as well as to have basic skills to recognize some of the operational management and strategic tools
applied to tourism.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
► Avaliação contínua, que compreende o desenvolvimento de actividades ao longo do semestre, bem como
participação, comportamento e atitudes na sala de aula e nas visitas de estudo;
► Elaboração de um trabalho, de cunho prático, com ponderação de 50%, que consiste numa análise de um caso
concreto ao nível da gestão de alojamentos em Portugal, com posterior apresentação aos colegas;
► Avaliação baseada em um teste de avaliação.
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores na componente teste de avaliação.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
► Continuous assessment, which includes the development of activities throughout the semester as well as
participation, behavior and attitudes in the classroom and on field trips;
► Developing a practical work, with 50% weighting, which is an analysis of a case in the management of
accommodation in Portugal, with subsequent presentation to colleagues;
► Evaluation based on an assessment test.
Note: Students must obtain a minimum of 8 points in the evaluation test.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo) bem
como a necessária reflexão individual dos conteúdos lecionados (teste individual), promovendo uma maior
aprendizagem.
Está previsto também uma visita de estudo onde os alunos poderão ver na prática a realidade da gestão de alguns
empreendimentos hoteleiros, com a posterior realização de relatório crítico.
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will create momentum in the collective participation of students (group work) and the
necessary individual reflection of what is taught (individual test), promoting further learning.
Also provided for a field trip where students can see the practical reality of managing some tourist resorts, with the
subsequent performance of critical report.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
► BAPTISTA, Mário (2003), Turismo – Gestão Estratégica, Editora Verbo, Lisboa.
► CUNHA, Licínio (2007), Introdução ao Turismo, 3ª ed., Editora Verbo, Lisboa.
► FERREIRA, L. J.N (2009). Leis do Turismo – Novos Diplomas Comentados e Anotados, 4ª ed, Lisboa.

Mapa XIV - História Geral das Civilizações
10.4.1.1. Unidade curricular:
História Geral das Civilizações
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos Gerais: Dar a conhecer a diversidade e a dinâmica das civilizações; Oferecer uma visão comparativa da
História das Civilizações Ocidentais e Orientais; Realçar as estruturas das civilizações que ainda hoje mantêm a
sua eficácia no quotidiano das populações; Contrariar uma visão eurocêntrica do mundo e da História. Objetivos
Específicos: Entender as grandes realizações do Ocidente como um movimento particular no contexto mais amplo
da alternância de progressos entre Oriente e Ocidente desde a Idade do Bronze; Distinguir civilização de cultura
primitiva; Compreender as consequências para o mundo da expansão europeia; Caracterizar o legado cultural e
social da civilização chinesa, indiana e árabe e compreender os constrangimentos estruturais do continente
africano; Assimilar os fundamentos da história do continente americano – anterior e posterior à chegada dos
europeus; Esclarecer, sob o ponto de vista histórico, a questão da existência de uma identidade europeia.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives: To Acknowledge the diversity and dynamics of civilizations; To offer a comparative view of the
History of Eastern an Western Civilizations; Highlight the structures of the civilizations that still maintain their
effectiveness in everyday life; To counter an Eurocentric view of the world and history. Specific Objectives:
Understand the major achievements of the West as a particular movement in the broader context of alternating
progress between East and West since the Bronze Age. Distinguish civilization of primitive culture; Understand the
consequences for the world of European expansion; To characterize the cultural and social legacy of Chinese,
Indian and Arabic civilization and understand the structural constraints of the African continent. To assimilate the
fundamentals of the history of the American continent – before and after the arrival of the Europeans. Clarify, under
the historical point of view, the issue of the existence of a European identity.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História e cultura; civilização e civilizações; a dinâmica das civilizações.
2. A civilização ocidental e oriental: da construção do ocidente e do oriente.
3. A Europa. História de uma civilização: das origens greco-romanas ao surgimento e criação da União Europeia.
4. A África Negra: características e perspetivas.
5. O mundo islâmico: seu apogeu e decadência. A reemergência política do Islão na atualidade.
6. As civilizações asiáticas – uma História milenar.
7. O novo mundo americano. A era pré-colombiana. Colonização e independência.
10.4.1.5. Syllabus:
1. History and Culture; civilization/civilizations and its dynamics.
2. Western and Eastern civilization: the creation of Occident and Orient.
3. Europe: the history of a civilization: from Greek and Roman origins to the European Union.
4. Black Africa: definitions and perspectives.
5. The Islamic world: its rise and fall. The political re-emergence of Islam in present times.
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6. Asian civilizations - an ancient history.
7. The new American world. The pre-Columbian era. Colonization and independence.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro ponto do conteúdo programático permitirá aos discentes distinguir as características do conceito
civilização. No módulo seguinte procurar-se-á contrariar a ideia eurocêntrica de que a Europa foi sempre
hegemónica no que diz respeito à economia e à tecnologia. O conceito de Civilização Ocidental também será
explicado. Em seguida, os constrangimentos ao desenvolvimento do Continente Negro serão escalpelizados. A
célere expansão da civilização árabe desde o séc. VII inicialmente na península arábica e posteriormente na África
do Norte e na Península a partir de 711 também serão mencionados. O esplendor árabe e o declínio da mesma
civilização a partir do século XI serão evidenciados. A história chinesa e indiana será também estudada.
Procuraremos ilustrar os principais episódios da história do continente americano desde as primeiras civilizações
pré-colombianas que habitaram o território até à emancipação frente ao colonizador.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first section of the syllabus will allow to distinguish the concept of civilization. In the next module will seek to
counter the Eurocentric idea that Europe has always been hegemonic in relation to the economy and technology.
The concept of Western Civilization will also be explained. Then the constraints to the development of the Black
Continent will be analysed. We will highlight the negative effects of European colonization, but also the
endogenous forming of Gordian knot of the possibility of sustained growth. The rapid expansion of Arab civilization
initially in the Arabian Peninsula and later in North Africa and the Iberian Peninsula will also be listed. The splendor
and decline of the same Arab civilization are highlighted. Chinese and Indian history will be studied. We will seek to
illustrate the key episodes in the history the American Continent from the earliest pre-Columbian civilizations that
inhabited the area until the emancipation against the colonizers.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da presente Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
através da projeção de diapositivos procurar-se-á explicar os acontecimentos estruturantes da história global. A
exposição será privilegiada para a ministração de conhecimentos teóricos. Por outro lado, formulando perguntas
pretender-se-á aumentar a interação com os alunos testando os seus conhecimentos de história europeia e
extraeuropeia, incrementando a sua capacidade de reflexão e criando um clima favorável à aprendizagem. Os
alunos serão também incentivados a fazer trabalhos metodologicamente sólidos, e deverão apresentá-los em aulas
destinadas exclusivamente para este efeito. A sua apresentação será avaliada pelo docente, pela audiência dos
alunos e pelos próprios autores. Serão ainda analisadas fontes primárias e secundárias nas aulas que servirão
como introdução para o módulo a ser lecionado.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As part of this Course the following methods of teaching and learning will be used: by projecting slides we will
seek to explain the structural events of global history. The exhibition will be privileged to in the ministry of
theoretical knowledge. On the other hand, questions will be asked by the teacher in order to increase interaction
with students testing their knowledge of European history and World history, increasing their capacity for reflection
and creating a climate for learning. Students are also encouraged to prepare a project which is methodologically
sound, and they will present them in classes designed exclusively for this purpose. Their presentation will be
evaluated by the teacher, students at the audience and by the authors themselves. The students will also analyze
primary and secondary sources in the classroom that will serve as an introduction to the module to be taught.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo acima referido será o escolhido para ministrar os conhecimentos genéricos relativos aos
principais períodos culturais. O suporte visual permitirá ao docente caraterizar os movimentos civilizacionais mais
relevantes. As apresentações dos alunos de artigos de revistas especializadas em ciências sociais - em que são
abordados vários tópicos de História Global - também se farão através deste meio. A interpelação será o meio
utilizado para aferir os conhecimentos prévios dos alunos em História Europeia e Extraeuropeia e, igualmente, para
cimentar esses mesmos conhecimentos. As fontes primárias e secundárias facultadas – e objeto de debate na aula
- situarão o aluno(a) no contexto social, económico e político do período histórico versado e clarificarão conceitos
básicos da disciplina. O trabalho de grupo permitirá aos alunos aprofundarem temas que fogem à habitual visão
eurocêntrica da história.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture method outlined above will be chosen to administer the generic knowledge related to the main cultural
periods. The visual support will allow the teacher to characterize the movements of civilization more relevant.
Student presentations of journal articles in social sciences - in which various topics related with Global History are
addressed - will also be done through this medium. The notice will be the means used to assess the prior
knowledge of students in European History and World History and also to cement these same skills. The primary
and secondary sources provided - and the subject of debate in the classroom - will locate students in the social,

196 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

economic and political context of the historical period considered and will clarify basic concepts of the discipline.
Group work will allow students to deepen themes that go beyond the usual Eurocentric view of history.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
BRAUDEL, F. – Gramática das Civilizações. Lisboa: Editorial Teorema, 1989.
NEMO, P. – O que é o Ocidente? Lisboa: Edições 70, 2005.
BEST, A.et al. – International history of the twentieth century and beyond.
New York: Routledge, 2008.
PADGEN, A. (ed.) – The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union.
Cambridge: CPU, 2002.
GOLDMAN, M.; GORDON, A. (eds.) – Historical perspectives on contemporary east Asia. Cambridge: Harvard
University Press, 2000.
GOODY, J. – O Oriente no Ocidente. Lisboa: Difel, 2000.
CARPENTIER, J. e LEBRUN, F. (dir.) – História da Europa, Lisboa, Editorial Estampa, 2002.
EISENSTADT, S. N. – A Dinâmica das Civilizações. Tradição e Modernidade, Lisboa: Edição Cosmos, 1991.
ELIAS, N. – O Processo Civilizacional. Lisboa, Publicações D. Quixote, 1989.
GERNET, J. – O mundo chinês: uma civilização e uma história. Lisboa: Edições Cosmos, 1975.
HUNTINGTON, S. – O Choque das Civilizações e a Mudança da Ordem Mundial. Lisboa, Gradiva, 1999.

Mapa XIV - Gestão de Recursos Humanos
10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Humanos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Cortez Loureiro - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Familiarizar o aluno com as diferentes perspetivas da gestão das pessoas, enquadradas nos respetivos
contextos histórico, social e económico; Proporcionar os conceitos básicos indispensáveis ao conhecimento dos
processos e práticas da GRH; Explorar as metodologias de atuação prática nas organizações no domínio da GRH;
Utilizar conceitos teóricos na resolução de problemas que serão apresentados em casos práticos e no contacto
com a realidade empresarial; Desenvolver competências técnicas e divulgar instrumentos utilizados nas principais
áreas de intervenção da função RH.
Os alunos deverão ser capazes de: Saber demonstrar a importância dos RH no contexto atual das organizações e
da gestão moderna; Analisar a evolução das perspetivas sobre a gestão das pessoas; Dominar os conceitos e
técnicas indispensáveis ao conhecimento dos processos e práticas da GRH; Desenvolver a capacidade de
pensamento crítico relativamente às diferentes perspetivas e práticas de GRH.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: To acquaint the student with the different perspectives of managing people; To provide the student with
the basic concepts to the knowledge of the process and practice of the HRM; To explore the methodologies of
practical action in the organizations within the field of HRM; To use theoretical concepts in the resolution of
problems that will be presented either with practical cases or with the contact with the business reality; To develop
technical skills and spread instruments used in the main areas of intervention of the HR.
The students must be able to: Know how to demonstrate the importance of HR in the current context of the
organizations and modern management; Analyze the evolution of all the perspectives on the management of
people; Master the essential concepts to the knowledge of the processes and practices of HRM; Develop the
capacity of a critical thought in what concerns the different perspectives and practices of HRM.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Perspetivas sobre a gestão das pessoas nas organizações. Natureza e evolução histórica da Gestão de recursos
humanos (GRH). Gestão de Pessoal Vs GRH. A GRH e a estratégia competitiva da empresa. Conceitos. Estratégias
competitivas. Articulação da estratégia global com a estratégia de Recursos Humanos (RH). A gestão estratégica
dos RH. A gestão operacional de RH. Planeamento RH e análise do mercado de trabalho. Análise e descrição de
funções. Conceito, finalidades e métodos. Recrutamento. Conceito e modalidades de recrutamento. Seleção
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Conceito e modalidades de seleção. O processo de integração e socialização organizacional. Avaliação de
desempenho. Conceito e finalidades. Problemas e responsabilidades. Formação e desenvolvimento. Conceito de
formação e desenvolvimento. O processo. O desenvolvimento dos gestores. Compensação e carreiras. Gestão das
remunerações: finalidades e objetivos. Sistemas de incentivos e benefícios sociais. Gestão das carreiras. Estudo
de casos.
10.4.1.5. Syllabus:
Perspectives on the management of persons in organizations. Nature and historical evolution of Human resource
management (HRM). Personnel management Vs HRM. The emergence of the HRM: limitations and implications of
the model. The management of Human resource (HR) and the organization competitive strategy. Conceptions.
Competitive strategies. Articulation of the overall strategy with the strategy for HR. Strategic HRM. Operational
HRM. Planning RH and analysis of the labor market. Analysis and description of functions. Concept, purposes and
methods. Recruitment. Concept and procedures. Selection. Concept and procedures. The process of organizational
integration and socialization. Performance appraisal. Concept and object. Problems and Responsibilities. Training.
Concept of training and development in RH. Process. The development of managers. Compensation and careers.
Management of remunerations. Incentives systems and social benefits. Career management. Study cases.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dois dos principais objetivos da UC prendem-se com a compreensão e explicitação das principais perspetivas,
conceitos, processos, práticas e técnicas da GRH. Nesse sentido será explicado o papel estratégico da GRH e,
numa fase posterior, serão identificadas e caracterizadas as principais atividades da GRH, nomeadamente, a
análise do mercado de trabalho, o recrutamento e a seleção, a análise e descrição de funções, a formação e o
desenvolvimento, a avaliação de desempenho e a gestão de carreiras. O recurso a exemplos ao longo das
diferentes sessões ajudará o aluno a consolidar os seus conhecimentos e a desenvolver a sua capacidade crítica.
Com uma abordagem mais prática dos conteúdos procurar-se-á cumprir com os dois últimos objetivos da UC: a
aplicação dos conhecimentos a situações concretas e o desenvolvimento de competências técnicas, de
conceptualização e de argumentação. Na abordagem das várias temáticas serão apresentados exemplos da
realidade do sector turístico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Two of the main objectives of UC are understands and clarify the perspectives, concepts, processes, practices and
techniques of HRM. Accordingly, throughout the programme will address the prospects that mark the past and the
present of HRM, will be explained the strategic role of HRM and, at a later stage, will be identified and assigned the
main activities of HRM, in particular, the analysis of the labour market, the recruitment and selection, analysis and
description of functions, training and development, performance evaluation and career management. The use of
examples throughout the different sessions will help the student to consolidate their knowledge and develop their
critical capacity. With a more practical approach of the contents shall be sought comply with the latter two
objectives of UC: the application of knowledge to concrete situations and develop technical skills,
conceptualization and argumentation. Thus, in various topics will be presented examples of tourism sector.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino: Exposição de conceitos e teorias; Apresentação de exemplos; Pesquisa e leituras; realização
de exercícios individuais e em grupo. É esperada a participação ativa dos alunos na realização das atividades
propostas como condição para a prossecução dos objetivos do programa. Nas aulas seguir-se-á a bibliografia
recomendada.
Regras de avaliação cumprem com o disposto no Regulamento de Ingresso, Avaliação e Passagem de Ano
(RIAPA).
A avaliação da disciplina prevê a realização de dois testes ao longo do semestre. A aprovação por avaliação
contínua dispensa o aluno do exame final. Para poder realizar o segundo teste, o aluno terá que obter a nota
mínima de 8 valores. A aprovação à disciplina implica que o aluno obtenha no mínimo 8 valores no segundo teste.
Cálculo classificação final: Teste 1 (50%) + teste 2 (50%)
Nota mínima de aprovação: 9,5 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: Theoretical and practical classes will include explanatory concepts and theories, examples,
exercises and discussion of case studies. On the theoretical exposure following the bibliography will be indicated.
Rules evaluation: Evaluation is governed by the rules defined in the “Regulation for Registration, Evaluation and
New Year's Eve (RIAPA) of the Higher School of Management of IPCA.
The evaluation will focus on two tests during the semester. The approbation on continuum evaluation dispenses
student presence on the final exam.
Final Classification = test 1 (50%) + Test 2 (50%)
Minimum approval note is 9.5 values
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Com o objetivo de orientar o aluno na compreensão das perspetivas, conceitos, processos, práticas e técnicas da
GRH, dois dos grandes objetivos da UC, serão apontadas metas claras e alcançáveis no início de cada ciclo
temático, suportadas na apresentação de diapositivos. Estes diapositivos de suporte eletrónico serão igualmente
utilizados para abordar os diferentes conteúdos de aprendizagem.
Para o cumprimento do terceiro e quarto objetivos (consolidação dos conhecimentos e desenvolvimento da
capacidade crítica), serão promovidas (a) atividades práticas, como leitura de textos ou análise de estudos de caso,
(b) fóruns temáticos, onde serão analisados e debatidos alguns temas abordados em vídeos e outros materiais
multimédia, e (c) trabalhos de grupo. Neste último exercício, serão definidos temas específicos relacionados com
alguns dos conteúdos programáticos, a distribuir pelos diferentes grupos, juntamente com a bibliografia base
recomendada. Os grupos identificarão outra bibliografia que lhes permita elaborar textos completos e ilustrativos
sobre os temas atribuídos. Posteriormente, será disponibilizado documento com orientações específicas para a
realização deste trabalho.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the aim to guide the student in understanding the perspectives, concepts, processes, practices and
techniques of HRM, two of the major objectives of UC, will be given clear and attainable goals at the beginning of
each thematic cycle, supported on the slide show. These electronic slides will also be used to address different
learning content.
For the fulfillment of the third and fourth objectives (consolidation of knowledge and critical capacity development),
will be promoted (a) practical activities such as reading texts or analysis of case studies, (b) thematic forums,
where will be analyzed and discussed some issues addressed in videos and other multimedia materials, and (c)
group work. The latter exercise will be defined specific themes related to some of the syllabus among different
groups, along with the recommended basic bibliography. The groups identify another bibliography which enables
them to develop full texts and illustrations on the topics assigned. Subsequently, the document will be provided
with specific guidelines for the completion of this job.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Caetano A. & J. Vala (2000). Gestão de Recursos Humanos: contextos, processos e técnicas. Lisboa:Ed.RH
Câmara, Pedro B., Guerra, Paulo B. & Rodrigues, Joaquim V. (2002). Humanator: recursos humanos e sucesso
empresarial. Colecção Gestão e Inovação. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2003). Manual de comportamento organizacional e
gestão. Lisboa: Editora RH;
Cunha, M. P. e, Rego, A. & Cabral-Cardoso, C.(2007). Tempos Modernos: uma história das organizações e da
gestão. Lisboa: Edições Sílabo;
Dessler, G. (1996). Human Resource Management, 7th Edition, Prentice-Hall
Gomes, J.F., Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C.(2008). Manual de Gestão das Pessoas e do
Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo;
Ivancevich, J.M. (2007). Gestão de Recursos Humanos. S. Paulo: McGrawHill;
Legge, K. (1995) Human Resource Management: Rhetorics and Realities. London: The Macmillan Press.

Mapa XIV - História da Arte e da Cultura Portuguesa
10.4.1.1. Unidade curricular:
História da Arte e da Cultura Portuguesa
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos Gerais: Entender as estruturas e comportamentos sociais e culturais da população portuguesa a partir
de uma perspetiva diacrónica. Reconhecer a diversidade e pluralidade de facetas da língua, cultura e arte
portuguesas. Relacionar a vida e obra das mais eminentes personalidades da cultura e da arte portuguesas com o
contexto social e político coetâneo. Apreender o significado da terminologia essencial relativa à arte e à história da
arte. Objetivos Específicos: Distinguir os centros da cultura escrita e da cultura oral do Portugal Medievo; Perceber
o carácter multifacetado da cultura portuguesa renascentista e a dar a conhecer a conjuntura artística nos alvores
da modernidade; Entender as incidências do Concílio de Trento na cultura portuguesa e caracterizar o movimento
cultural e artístico barroco; Compreender a problemática cultural e artística do século XVIII português; Identificar
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os principais movimentos artísticos e culturais contemporâneos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives: Understand the social and cultural structures and behavior of the Portuguese population from
a diachronic perspective. Recognize the diversity and plurality of facets of te Portuguese language, culture and art,
with an awareness of their problems and values. Relate the life and work of the most eminent figures of the
Portuguese culture and art with the social and political coeval context. To grasp the essential meaning of the
terminology relating to art and art history. Specific Objectives: Differentiate between the centers of literacy and oral
culture of Medieval Portugal; Understand the multifaceted character of Portuguese culture and art of the
Renaissance; Understand the implications of the Council of Trent in Portuguese culture and characterize the
Baroque cultural and artistic movement;- Understand the issues reagarding culture and art of the eighteenth
century Portuguese; Identify major modern artistic and cultural movements.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.INTRODUÇÃO:
Conceito antropológico de Cultura;
A História da Arte: objeto, temas, delimitação do seu domínio, relações com as outras Ciências da Arte e do
Património.
2.ARTE E CULTURA PORTUGUESAS NA IDADE MÉDIA:
A Arte Romana Peninsular;
A Arte sob o jugo visigótico;
A Arte «moçárabe»;
A Arte Românica;
A cultura dos primórdios da nacionalidade ao final do século XV
A Arte Gótica e Manuelina;
3.ARTE E A CULTURA PORTUGUESAS NA ÉPOCA MODERNA:
A cultura na época dos Descobrimentos;
A Arte do Renascimento e do Maneirismo
As implicações do Concílio de Trento na cultura portuguesa. A Segunda Escolástica e o movimento barroco na
literatura;
A Arte Barroca e Rococó;
A cultura das luzes em Portugal;
A Arte Neoclássica;
4.ARTE E CULTURA PORTUGUESAS NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA:
Os movimentos e períodos culturais de Oitocentos;
A Arte Romântica e Naturalista;
As Culturas Positivista e Republicana;
A Arte Modernista;
A política cultural do Estado Novo.
10.4.1.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION:
Anthropological concept of culture.
The History of Art: subject, themes, delimitation of its domain, connections with other sciences of Art and Heritage.
2. PORTUGUESE ART AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES:
The Peninsular Roman Art;
The Visigothic Art;
The 'Mozarabic' Art
The Romanesque Art
Culture from the early days of nationality until the late fifteenth century
The Gothic and Manueline Art;
3. ART AND CULTURE IN EARLY MODERN PORTUGAL:
Culture at the time of Discoveries;
The Art of the Renaissance and Mannerism
The implications of the Council of Trent in Portuguese culture. The Second Scholasticism and Baroque movement;
Baroque and Rococo Art;
The Enlightment in Portugal;
The Neoclassical Art;
4. ART AND CULTURE IN LATE MODERN PORTUGAL:
The nineteenth century cultural movements and periods;
The Romantic and Naturalist Art;
Positivist and Republican Cultures;
The Modernist Art;
The cultural policy of the Estado Novo
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecem uma visão ampla da arte e cultura portuguesa contextualizando os seus
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fatos e protagonistas com os acontecimentos sociais, políticos e económicos do Portugal coetâneo e, por vezes,
inserido os mesmos no âmbito geral europeu. Aos alunos será exigida a realização de dois trabalhos de grupo que deverão introduzi-los à metodologia de investigação histórica. Na aula serão analisadas e apresentadas fontes
primárias e secundárias pelos alunos. No tocante à arte portuguesa, através do estudo do desenvolvimento da arte
na duração histórica procurar-se-á dotar o aluno(a) de licenciatura de conhecimentos genéricos relativamente à
mutação das formas artísticas desde a Idade Média até à Era Contemporânea. Aos alunos será exigida a realização
de um trabalho de grupo - que deverá obedecer a exigentes pressupostos metodológicos - sobre uma obra de arte
portuguesa.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus offers a broad overview of Portuguese culture and art contextualizing its events and protagonists with
the social, political and economical context which is sometimes inserted in the same general European context.
Students will be required to pay up two working groups - which will introduce them to the methodology of historical
research. In the class primary and secondary sources will be analyzed and presented by the students. Regarding
the Portuguese art, the study of art development in the historical duration will provide the student with a degree of
knowledge concerning the changing of the generic forms of art since the Middle Ages to the Modern Era. Students
will be required to pay up a working group - which must conform to strict methodological assumptions - about a
work of Portuguese art.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem. Através da
projeção de diapositivos procurar-se-á explicar os movimentos culturais e artísticos, acompanhando-os sempre
que possível de infografia. A exposição será privilegiada para a ministração de conhecimentos teóricos. Por outro
lado, formulando perguntas, pretender-se-á aumentar a interação com os alunos testando os seus conhecimentos
de história geral, incrementando a sua capacidade de reflexão e criando um clima favorável à aprendizagem. Os
discentes serão também incentivados a fazer trabalhos metodologicamente sólidos, que deverão apresentar em
aulas destinadas exclusivamente para este efeito. A apresentação será avaliada pelo docente, pela audiência dos
alunos e pelos próprios autores. Serão ainda analisados artigos científicos e fontes impressas nas aulas que
servirão de complemento ao programa lecionado.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As part of the course, the following methods of teaching and learning will be used: by projecting slides - together
with computer graphics, whenever possible - we will try to explain the cultural and artistic movements. The
exhibition will be privileged to the ministry of theoretical knowledge. On the other hand, questions will be asked to
increase interaction with students testing their knowledge of general history, increasing their capacity for reflection
and creating a climate for learning. Students are also encouraged to work together in a project which must be
methodologically sound, and they will present it in classes designed exclusively for this purpose. The presentation
will be evaluated by teachers, students in the audience and by the authors themselves. Papers and printed sources
will also be analyzed in the classes that will complement the program taught.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo acima referido será o escolhido para ministrar os conhecimentos genéricos relativos aos
principais períodos culturais e artísticos. O suporte visual permitirá ao docente caraterizar os protagonistas e as
facetas da cultura e arte portuguesas. O contexto social, cultural e artístico europeu coevo também será
evidenciado recorrendo à exposição teórica. A interpelação será o meio utilizado para aferir os conhecimentos
prévios dos alunos em História da Cultura e da Arte e servirá, igualmente, para cimentar esses mesmos
conhecimentos. As fontes impressas e artigos científicos facultados – e objeto de debate na aula - situarão o
aluno(a) no contexto social, económico e político do movimento cultural e artístico e clarificarão conceitos básicos
da disciplina. O trabalho de grupo permitirá aos alunos aprofundarem o estudo da vida e obra de figuras de proa da
cultura e arte portuguesas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture method outlined above will be chosen to administer the generic knowledge related to the main cultural
and artistic periods. The visual support will allow the teacher to characterize the protagonists and the facets of
Portuguese culture and art. The European social, cultural and artistic coeval context will also be evidenced using
the theoretical exposition. Query will be the means used to assess students' prior knowledge in the History of Art
and Culture and will serve also to cement these same skills. The printed sources and scientific papers provided and subjected to debate in the classroom – will locate the student in the social, economical and political context of
the cultural and artistic movement and will clarify the basic concepts of the discipline. Group work will allow
students to deepen their study of the life and work of leading figures of the Portuguese Culture and Art.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
SERRÃO, Joel; MARQUES, A.H. (Coord.) – Nova História de Portugal, vol. III e IV, Lisboa: Editorial Presença, 1993 e
1996.
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MATTOSO, José – O essencial sobre a cultura portuguesa (sécs. XI a XIV), Lisboa: IN-CM, 1993 [d.l.].
MATTOSO, José (Coord.) – História de Portugal, vol.III, Lisboa: Editorial Estampa, 1997.,
ARAÚJO, Ana Cristina – A Cultura das Luzes em Portugal, Lisboa: Livros Horizonte, 2003.
DIAS, Jorge – O essencial sobre os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa, Lisboa: IN-CM, 2004 [d.l.].
REIS, António (dir.) – Portugal Contemporâneo, 6 vols., Lisboa: Publicações Alfa, 1990-1992.
GODINHO, Vitorino Magalhães - A estrutura da antiga sociedade portuguesa, 3ª ed. Lisboa: Arcádia, 1977
FERRO, Maria José (dir.) - Sociedade e Cultura Portuguesas, Universidade Aberta, 2ª ed., 1997
PEREIRA, Paulo – Arte Portuguesa – História Essencial, Lisboa: Temas e Debates, 2011.
ARGANI, G. C.; FAGIOLO, M. Guia de História da Arte, Lisboa: Editorial Estampa, 1994.

Mapa XIV - Análise de Mercados e Produtos Turísticos
10.4.1.1. Unidade curricular:
Análise de Mercados e Produtos Turísticos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na Unidade Curricular serão apresentados os conceitos relacionados com o mercado e as principais tendências de
evolução dos mercados e produtos turísticos. Será também abordada a importância e a necessidade de analisar a
informação relativa aos mercados e produtos turísticos e serão enquadrados e descritos os estudos de mercado.
Esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, não apenas no
plano académico, mas também ao nível profissional e pessoal. Concretamente: aquisição de conhecimentos gerais
e específicos acerca da evolução atual e futura do turismo nacional e internacional; utilização de instrumentos de
análise de mercado na sua atividade profissional ligada ao sector do Turismo; análise, pensamento crítico e
síntese, tendo em vista o processo racional de tomada de decisões; comunicação; autonomia de aprendizagem
que permita a obtenção e desenvolvimento de competências ao longo da vida; integração e trabalho em equipa.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit we will present the concepts related to the market and will discuss the main evolution trends
on touristic markets and products. It will also address the importance and necessity of analyzing the information on
touristic markets and products and will be framed and described the market studies.
This curricular unit aims to contribute to the development of skills of the students, not only in the academic but
also in professional and personal level. Specifically: Acquisition of general and specific knowledge about the
evolution of current and future national and international tourism; Using market analysis tools in their work related
to tourism; Analysis, critical thinking and synthesis, allowing troubleshoot and analyze complex situations;
Communication; Autonomy of learning that allows the development of skills throughout life; Integration and
teamwork, emphasizing a sense of responsibility, initiative and tolerance; Acting in accordance with ethical
principles.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Fundamentos conceptuais de análise e pesquisa de mercados turísticos
1.Análise e pesquisa de mercados e produtos turísticos
Conceitos básicos
Tipos de Produtos Turísticos
Estratégia de Produtos Turísticos
Pesquisa de mercado e suas aplicações
Questões prévias ao processo de pesquisa
Definição dos grupos de interesse e das variáveis turísticas a pesquisar
Fontes estatísticas para o turismo
A importância da análise de mercado
Módulo II - Métodos de pesquisa em turismo
2. Ponto de partida
Planos de pesquisa e propostas de pesquisa
3. Planeamento da pesquisa
Tipos de métodos de pesquisa
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Revisão da literatura
Dados secundários
Observação
Métodos qualitativos
Inquéritos por questionário
Amostragem
4. Recolha, preparação e análise de dados
Trabalho de campo
Preparação dos dados
Instrumentos de análise de inquéritos
Análise estatística
Preparação do relatório de pesquisa
5. Comunicação
Apresentação do relatório de pesquisa
10.4.1.5. Syllabus:
Module I - Conceptual foundations of analysis and touristic market research
1- Analysis and Touristic Products and Market Research
Fundamentals
Tourism products strategy
Market Research and its Applications
Preliminary issues to the research process
Definition of stakeholders and the variables in tourism research
Statistical sources for tourism
Tourism research versus basic research of tourist market
Market research versus market analysis and search
The relevance of market analysis
Module II - Research Methods in Tourism
2 – Starting Point
Research plans and research proposals
3 – Planning Search
Kinds and research methods
Literature review
Secondary data: sources and analysis
Observation
Qualitative methods
Inquired through questionnaires
Sampling
4 – Collect, preparation and data analysis
Fieldwork
Data preparation
Survey analysis tools
Statistical analysis
Survey report preparation
5 – Communication
Submission of the research report
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos e competências relacionados com a
análise dos mercados turísticos. A dimensão, dinâmica e complexidade dos mercados exigem respostas cada vez
mais rápidas e acertadas, por parte das organizações como um todo e, em particular, por parte dos gestores. As
decisões fundamentadas apenas na imaginação ou no bom senso têm pouco espaço na atualidade. Para atenuar a
probabilidade de se tomarem decisões erradas, e, caso seja necessário, para as corrigir rapidamente, os gestores
precisam cada vez mais de informação fidedigna e atempada sobre o macro e o micro ambientes do negócio, a
qual é obtida por meio de sistemas de informação.
A coerência entre os objectivos e os conteúdos programáticos decorre do facto do desenvolvimento dos capítulos
do programa se articularem na lógica de uma abordagem construtivista, assente em análise, pensamento crítico e
síntese, tendo em vista o processo racional de tomada de decisões.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit Analysis aims to equip students with knowledge and skills related to the analysis of tourism markets. The
dynamics and complexity of the markets increasingly demanding answers fast and accurate, by organizations as a
whole and, in particular, for managers. Reasoned decisions only in the imagination or common sense have little
space today. To lessen the probability of taking wrong decisions, and, if necessary, to correct them quickly,
managers increasingly need reliable and timely information about the macro and micro business environments,
which is obtained by means of systems information.

203 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

The coherence between the objectives and program content due to the fact the development of the various chapters
articulate the logic of a constructivist approach, based on analysis, critical thinking and synthesis, in view of the
rational process of decision making.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular assume-se o compromisso de implementação do paradigma de ensino/aprendizagem,
centrado no desenvolvimento de competências, em contraposição ao tradicional sistema de ensino, baseado na
transmissão de conhecimentos por parte do docente e de aprendizagem passiva por parte dos estudantes.
Privilegiam-se as metodologias de aprendizagem ativa, em que se pretende que os estudantes se empenhem não
só no ouvir, mas também em ler, escrever e discutir os temas propostos.
A avaliação é feita tendo em conta os seguintes componentes: Realização de um teste escrito, com a ponderação
de 50% da nota final; no caso dos estudantes que solicitem dispensa de avaliação contínua, esta componente tem
uma ponderação de 100%. Os estudantes terão que ter a nota mínima de 8.0 valores. [A]; Realização de um
trabalho escrito, em grupo, com a ponderação de 40% da nota final. [B];Participação na análise e discussão de
casos e/ou exercícios em aula, com a ponderação de 10%. [C]
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit takes on the commitment to implement the paradigm of teaching and learning, focusing on
skills development as opposed to the traditional education system, based on transmission of knowledge by the
teacher and passive learning by students.
Preference is given to the methodologies of active learning, which aims to engage students not only listen but also
to read, write and discuss the proposed themes.
The assessment is based in the follow elements: Realization of a written test, with a weighting of 50% of the final
grade; for students applying for exemption from continuous assessment, this component has a weight of 100%.
Students will have a minimum grade of 8.0 values. (A); Realization of a written work, in group, with a weighting of
40% of final grade. (B); Participation in the analysis and discussion of cases and/or in-class exercises, with
weightings of 10%. (C)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Análise de Mercados e Produtos Turísticos tem uma natureza de projeto,
de cariz prático, adotando-se o modelo de ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências.
Nas aulas serão utilizadas múltiplas estratégias e métodos que favorecem a participação ativa dos estudantes no
processo de aquisição dos conhecimentos e competências. O docente assumirá o papel de orientação/facilitação
da aprendizagem e de aferição da aquisição de competências. Os períodos expositivos serão tão breves quanto
possível, para apresentação dos conteúdos teóricos mais relevantes, sendo acompanhados por diversas atividades
de compreensão, consolidação e aplicação de conhecimentos.
Da parte do estudante, este modelo implica a existência de uma grande responsabilidade e autonomia na
construção do seu processo de aprendizagem, através da leitura prévia e cuidada dos materiais pedagógicos, da
realização das atividades e da partilha e discussão dos resultados obtidos. Neste processo, os estudantes
aprendem individualmente e em cooperação com os outros, desenvolvendo igualmente capacidades de iniciativa,
trabalho em equipa e gestão do tempo. A curiosidade, criatividade e empenho determinarão o nível dos resultados
finais.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course Analysis of Touristic Markets and Products has a nature of design, practical school,
adopting the model of teaching / learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and
methods that promote active participation of students in the process of acquiring knowledge and skills. The teacher
assumes the role of guidance / facilitation of learning and the acquisition of measurement competêcias. The
exhibition period will be as brief as possible, to present the most relevant theoretical concepts, being followed by
various activities of comprehension, consolidation and application of knowledge.
From the student, this model implies the existence of a great responsibility and autonomy in shaping their own
learning process by reading carefully the prior instructional materials, conducting activities and the sharing and
discussion of the results. In this process, students learn individually and in cooperation with others, also
developing capacity for initiative, teamwork and time management. Curiosity, creativity and commitment will
determine the level of the final results.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- BUHALIS, D. e C. COSTA (Ed.) (2006). “Tourism Business Frontiers – Consumers, products and industry”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, Oxford.
- FIRMINO, M. (2007). “Turismo – Organização e Gestão”, Escolar Editora, Lisboa.
- HAGUE, P., J. PETER (1990). “Pesquisa de Mercado”, Editoral Presença, Lisboa.
- Kotler, P. (2000). “Administração de Marketing - A edição do novo milénio”, Prentice-Hall, São Paulo.
- LOPES, H., Coord. (2010). “A Constelação do Turismo na Economia Portuguesa”, Ed. O Sol é Essencial, SA,
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Lisboa.
- LÓPEZ, E. e F. GARCÌA, Coord. (2007). “Estadística para Turismo”, McGraw-Hill, Madrid.
- MALHOTRA, N. (1999). “Pesquisa de Marketing – Uma Orientação Aplicada”, Artmed Editora, Porto Alegre.
- VANHOVE, N. (2005). “The Economics of tourism destinations”, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
- VEAL, A.J. (2006). “Research Methods for Leisure and Tourism – A Practical Guide”, Pearson Education, Essex.

Mapa XIV - Comportamento do Consumidor e Gestão da Marca em Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Comportamento do Consumidor e Gestão da Marca em Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Pereira da Silva Malheiro - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular visa dotar os alunos de um conhecimento acerca do produto turístico e das ferramentas de
suporte a uma gestão eficaz desse produto. Pretende-se aprofundar a compreensão do comportamento do
consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências no processo de decisão do
consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados. É também objectivo da unidade
curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector turístico.
A unidade curricular deve permitir: Compreender o mecanismo de decisão de compra do consumidor; Aplicar o
conceito de segmentação e ser capaz de definir uma estratégia de posicionamento para cada segmento;
Compreender a criação de um produto turístico: decidir níveis de produto e formas de desenvolver novos produtos;
Proceder à gestão da marca: compreender os factores que influenciam a imagem de marca, definir o
posicionamento da marca e compreender factores de reposicionamento.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit pretends to give the students the knowledge about what a touristic product is and how it is
developed and also present the support tools to an effective management of that product. It aims to contribute to a
better comprehension of consumer behaviour in touristic markets, analysing the main influences of their decision
making process, market segmentation and positioning strategies. The final purpose of this curricular unit is to
analyse branding strategies in touristic sector, its development, and brand market image. At the end of the
semester the student must be able to: Understand consumer decision making process; Apply segmentation
concept and be able to define a positioning strategy to each segment; Understand how to create a touristic
product: to decide product levels and developing new products; Managing brand decisions: to understand factors
that influence brand, define brand positioning and reflect about repositioning strategies.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – O comportamento do consumidor no mercado turístico. Factores que influenciam a escolha do
consumidor: pessoais, sociais e culturais. Um modelo de decisão de compra do consumidor turístico. Casos de
aplicação.
Capítulo II – Segmentação, targeting e posicionamento. A avaliação e seleção dos segmentos de mercado. A
escolha da estratégia de abordagem ao mercado. As estratégias de posicionamento: escolha e implementação. A
diferenciação do produto e a escolha das vantagens competitivas.
Capítulo III – Gestão do produto, marca e imagem. Os níveis de produto. As decisões acerca da marca: o papel da
marca, o âmbito da estratégia de marca. O capital de marca. Estratégias de multi-marcas.
10.4.1.5. Syllabus:
Chapter I – Consumer Behaviour in Tourism Market
Factors influencing consumer choice: personal, social and cultural factors. A model of touristic consumer decision
making process. Application cases.
Chapter II – Market Segmentation, Targeting and Positioning. Evaluating and selecting market segments. Choosing
a market-coverage strategy. Positioning strategies: choosing and implementing. Product differentiation: choosing
competitive advantages.
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Chapter III – Product Management, brand and image. Product levels. Brand decisions: the role of brands, the scope
of branding. Defining brand equity. Multi-branding strategies.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc pretende aprofundar a compreensão daquele que é o comportamento do consumidor no sector turístico e
hoteleiro. Neste sentido, o primeiro capítulo do programa expõe um modelo de decisão de compra do consumidor
turístico, com todas as influências nesse processo de decisão e analisa um caso de aplicação. O segundo capítulo
vai descrever a avaliação e seleção dos segmentos de mercado. A escolha da estratégia de abordagem ao
mercado. As estratégias de posicionamento: escolha e implementação, de forma a ir ao encontro deste objetivo. É
também objetivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no setor turístico, o processo
de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados. O terceiro capítulo vai
descrever os diferentes níveis de produto, as decisões acerca da marca: o papel da marca, o âmbito da estratégia
de marca. Exemplos de estratégias de multi-marcas serão analisados e discutidos de forma a ir ao encontro deste
objetivo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course aims to provide students with a knowledge of the tourism product and tools to support effective
management of the product. In this sense, the first chapter of the program exposes a model of consumer buying
decision for tourism, with all the influences in decision-making and analyzes a case of application. The second
chapter will describe the evaluation and selection of market segments. The choice of strategy to approach the
market. The positioning strategies: choice and implementation in order to meet this objective. It is also an objective
of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process of creation and development
of brand management and brand image in the markets. The third chapter of the course will describe the different
levels of output, the decisions about the brand: the role of the brand, the scope of brand strategy. Examples of
multi-brand strategies will also be analyzed and discussed in order to meet the pursuit of this goal.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino a adotar incluem o método expositivo, leitura e discussão de textos e a análise de
casos. Serão apresentados de forma expositiva pelo docente os principais conceitos inerentes ao programa da
unidade curricular. Em cada tema serão apresentados casos de leitura em relação aos quais os alunos serão
chamados a discutir de forma crítica o texto apresentado, quer individualmente quer, por vezes, em grupos de
trabalho. Serão também apresentados casos de estudo, relativos a casos reais de empresas e aplicáveis a um dos
tópicos do programa. Serão discutidos em aula e apresentada uma proposta de resolução.
A avaliação dos alunos deverá ser feita da seguinte forma:
o 50% - Teste de avaliação individual
o 50% - Desenvolvimento de um trabalho prático, em grupos
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies to adopt the method include expository reading and discussion of texts and case
studies. Will be presented in expository teaching key concepts inherent in the program of the course. Under each
theme will be presented for reading cases for which students will be called to discuss critically the text presented,
both individually and sometimes in work groups. Will also present case studies, relating to cases of actual
companies and applicable to one of the topics of the program. Will be discussed in class and submitted a draft
resolution.
The student assessment should be done as follows:
o 50% - Final individual Exame
o 50% - Group work
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca do
produto turístico e das ferramentas de suporte a uma gestão eficaz desse produto. A apresentação destas
ferramentas será feita através de metodologias expositivas, complementadas pela análise de conteúdo de sites,
vídeos de campanhas de comunicação e casos de leitura. A compreensão do conceito será mais facilmente
apreendida com a aplicação a um caso concreto de aplicação. É também objetivo da UC aprofundar a compreensão
daquele que é o comportamento do consumidor no sector turístico e hoteleiro, analisando as principais influências
no processo de decisão do consumidor e as estratégias de segmentação e posicionamento nos mercados.
Finalmente, é também objectivo da unidade curricular proceder a uma análise do conceito de marca no sector
turístico, o processo de criação e desenvolvimento das marcas e a gestão da imagem da marca nos mercados. A
prossecução destes objectivos passa, quer pela abordagem teórica aos principais conceitos, quer pela aplicação
prática, com recurso a exemplos ilustrativos e ao estudo de casos, já que se entende que o desenvolvimento de
competências a este nível é obtido de forma mais eficaz se cada conceito apresentado for ilustrado com um
exemplo de aplicação concreto. A discussão de casos de estudo (desenvolvidos) em grupo permite, por um lado,
estudar de forma mais aprofundada um caso real e por outro, a discussão de opções e soluções de resolução em
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grupo permite um efeito de sinergia e de aprendizagem em grupo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goals set for the course are to equip students for a knowledge of the tourism product and tools to support
effective management of the product. The presentation of these tools will be made through expository methods,
supplemented by content analysis of websites, videos of communication campaigns and case reading.
Understanding the concept will be more easily understood with the application to a particular case of application. It
also aims at UC deepen understanding of what is consumer behavior in tourism and hospitality sector, analyzing
the main influences on consumer decision process and the strategies of segmentation and positioning markets.
Finally, it is also an objective of the course conduct a review of the brand concept in the tourism sector, the process
of creation and development of brand management and brand image in the markets. The pursuit of these objectives
is whether the theoretical approach to the major concepts, whether for practical application, using examples and
case studies, since it believes that the development of skills at this level is achieved more effectively if each concept
presented is illustrated with an example of practical application. The discussion of case studies (developed) group
allows one hand, to study in more depth a real case and secondly, to discuss options and solutions resolution
allows a group synergy and group learning.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Chias, J. (2007). Turismo: o Negócio da Felicidade – desenvolvimento e marketing turístico de
países, regiões, lugares e cidades. São Paulo: SENAC.
Kotler, P., Bowen, J. e Makens, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA –
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and
cases. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. e Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism
(4th ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
Middleton, V.T.C. e Clarke, J. (2001). Marketing de Turismo: Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Campus.
Tocquer, G. e Zins, M. (1999). Marketing do Turismo. Lisboa: Instituto Piaget.
Zardo, E.F. (2003). Marketing Aplicado ao Turismo, 1.ª ed. São Paulo: ROCA.

Mapa XIV - Higiene, Segurança e Gestão Alimentar
10.4.1.1. Unidade curricular:
Higiene, Segurança e Gestão Alimentar
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Filipe Ferreira de Sousa Pereira - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos deverão obter competências para realizar a gestão operacional de um negócio de restauração ou de um
departamento alimentar e de bebidas de uma unidade hoteleira. Deverão ser capazes de coordenar a
implementação um sistema de HACCP baseado nos princípios do Codex Alimentarius, adequado a negócios de
restauração.
Deverão adquirir as seguintes competências: Estar familiarizado com a cozinha profissional e os diferentes
processos de produção; Saber gerir e controlar os processos de produção e de serviço prestado; Identificar a
legislação necessária para o sector; Saber fazer um Controlling da produção; Ter conhecimentos básicos de
microbiologia alimentar; Conhecer os perigos comuns que ocorrem na cadeia alimentar; Conhecer a estrutura e
organização do Codex Alimentarius; Conhecer as etapas necessárias para implementar um sistema HACCP
segundo o Codex Alimentarius; Conhecer as Normas ISO22000 e ERS; Conhecer o sistema de gestão de segurança
alimentar, Safer Food Better Business.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should have the necessary competences to manage a restaurant business, or, to direct an hotel food
and beverage department. They should also have the necessary competences to coordinate the implementation of
an HACCP in a restaurant business, following the Codex Alimentarius guidelines.
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The students should acquire the following competences: Be familiarized with the professional kitchen, to know its
equipments and all the processes; Manage and control the food production processes and the service to the
customer; Identify the necessary legislation of the applicable to the sector; Controlling the kitchen and bar
production; Plan the opening of a restaurant business;To have basic knowledge of food microbiology; To know the
most common dangers in the human food chain; To know the structure of FAO/WHO’s Codex Alimentarius; To
know the norms ISO 22000 and ERS; To know the Food Standards Agency Safer Food Better Business Pack.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Inovação no sector da restauração como forma de gerar valor;
Enquadramento do sector em Portugal
2. Legislação necessária para os processos de licenciamento;
3. Identificar as operações mais comuns na cozinha profissional;
4. Identificar e gerir os equipamentos necessários para as diferentes operações;
5. Gestão de produção de cozinha
6. Controlling da produção de cozinha e de bebidas;
7. Os diferentes tipos de serviço possível para o cliente;
8. Elaboração de menus e definição do preço de venda;
9. Os recursos humanos na restauração;
10. Introdução à microbiologia alimentar;
11. Perigos comuns na cadeia alimentar humana
12. Legislação aplicável aos negócios de restauração e catering
13. Pré-requisitos do sistema HACCP:
14. Metodologia para implementação do HACCP, segundo o Codex Alimentarius;
15. Normas ISO 22000, ERS;
16. Safer Food Better Business – FSA, United Kingdom
10.4.1.5. Syllabus:
1. Innovation in the restaurant sector as a way to create added value;
The restaurant sector in Portugal;
2. The necessary legislation to the licensing process ;
3. Identify the most common operations in the professional kitchen;
4. Identify and manage the different types of equipments necessary to the confection process;
5. Kitchen production management
6. Food and drink production controlling;
7. The different types of service;
8. Menu elaboration and price definition;
9. The human resources in the restaurant business;
10. Introduction to food microbiology;
11. Common dangers in the food chain;
12. Restaurant and catering legislation
13. HACCP pre-requisite system:
14. Implementation of HACCP (Codex Alimentarius)
15. ISO 22000, ERS;
16. Safer Food Better Business – FSA, United Kingdom
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a fornecer conhecimentos sobre temas importantes que
um gestor de alimentação e de bebidas tem de ter de forma a gerir eficazmente um departamento/unidade de
alimentação e de bebidas. Os conteúdos programáticos estão também organizados de forma a traduzir os passos
seguidos na prática pelos profissionais de segurança alimentar, no sentido de implementar sistemas de gestão de
segurança alimentar em empresas agroalimentares, baseados em princípios expostos no Codex Alimentarius. São
abordados os conceitos importantes para a higiene e segurança alimentar.
É enquadrada a legislação europeia e nacional em vigor, de forma a habilitar o aluno a fazer uma gestão da unidade
de restauração de acordo com os requisitos legais em vigor.
São abordadas de forma sucinta algumas normas relativas à segurança alimentar com relevância no plano
Europeu.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents are organized in a way that emulates the needs of a typical workday for a food and
beverage manager. Due to the high importance of the food and beverage department in touristic operations, the
student will be familiarized with the normal processes that occur in the professional kitchen. It is also give a
general overview of the necessary Portuguese legislation so that the student is able to manage facilities startup.
The programmatic contents are organized in a way which is similar to the steps followed by food safety
professionals when implementing food safety management systems in agro food businesses, based in the Codex
Alimentarius principles.
The basic concepts of food safety and hygiene are approached. European and national legislation are lectured to
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make the student able to manage the restaurant business within the law. Some food safety norms are also lectured
due to their relevance in the European scenery.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se de duas formas:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Exercícios práticos realizados nas aulas.
A avaliação é contínua e traduz-se da seguinte forma:
- Trabalho de grupo /exercícios realizados em aula 50% da nota final;
- Testes (2) 50% da nota final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies of this curricular unit are divided accordingly to the following:
- Theoretical exposition of the themes lectured;
- Practical exercises made through classes.
The evaluation is continuous and it is made accordingly to the following:
- Group work/exercises made during classes 50% of the final grade;
- Exams (2) 50% of the final grade.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os exercícios e trabalhos realizados nas aulas simulam de certa forma a realidade que ocorre normalmente em
contexto de trabalho, usando-se para tal ferramentas informáticas como folhas de cálculo.
O trabalho de grupo tem como objetivo levar os alunos a procurar o conhecimento como forma a superar os
problemas. Permite também trabalhar as competências interpessoais, delegação de tarefas e gestão do tempo.
As metodologia de ensino permitirão criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalho em grupo),
que traduz à letra um dos princípios do HACCP. O HACCP é um trabalho de equipa, daí a importância e ponderação
dos trabalho de grupo nesta unidade curricular.
A exposição teórica das matérias lecionadas é importante para dotar os alunos de conhecimentos de forma a
superarem com sucesso as tarefas do dia em normal contexto de trabalho.
A performance individual sobre os conhecimentos adquiridos será verificada nos testes.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical exercises made in the classroom emulate the normal reality that happens during normal workdays of
the food and beverage manager. It is valued the use of computer programs, such as worksheets.
The work group has an objective to lead the students in the quest to search for knowledge to solve workday
problems. It will also allow the students to work their human skills, task delegation and time management.
The teaching methodologies will allow the active participation of the students in the collective group works made
through classes. These groups works follow one principle of the HACCP which is the team work. So, that is why
this curricular unit values a lot the group works in the final grade.
The theoretical exposition of the themes it’s important to give the students the necessary knowledge to achieve
with success the task of the normal workday.
The individual performance about the lectured themes will be verified in the exams
10.4.1.9. Bibliografia principal:
“Food and Beverage Management” – 4ª Edição
Andrew Lockwood
Bernard Davis
Ioannis Pantelidis
Peter Alcott
Butterworth-Heinemann / Elsevier
2008
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“Introdução à Gestão da Restauração”
José Ribeiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Março de 2011
“Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hoteleiros” – 2ª Edição revista
Victor Monteiro
Lidel - edições técnicas, Lda.
Maio de 2010
Codex Alimentarius
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http://codexalimentarius.net
FAO/WHO Food Standards
“Guia para controlo da segurança alimentar em restaurantes europeus”
Declan, J. Bolton
Bláithín Maunsell
The Food Safety Department
The national Food Centre – Republic of Ireland
Food Code 2009
United States Department of Health and Human Services
Regulamento CE 178 de 28 de Janeiro de 2002
Regulamento CE 852 de 29 de Abril de 2004
Regulamento CE 853 de 29 de Abril de 2004
Regulamento CE 854 de 29 de Abril de 2004
“Safer Food Better Business”
http://www.sfbbtraining.co.uk/
Food Standards Agency
United Kingdom

Mapa XIV - Noções de Contabilidade e Relato Financeiro
10.4.1.1. Unidade curricular:
Noções de Contabilidade e Relato Financeiro
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Teixeira Pereira - 60h
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Susana Catarino Rua - 60h
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Susana Catarino Rua - 60h
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: proporcionar aos estudantes as noções básicas da Contabilidade e do Relato Financeiro,
nomeadamente a análise do novo SNC, bem como os principais documentos de prestação de contas. O conteúdo
programático enfatiza a interpretação do normativo contabilístico em vigor, bem como a interpretação dos outputs
do sistema de informação contabilística, tecendo uma opinião sobre a situação económica e financeira das
entidades.
Competências: Apreender os conceitos básicos de Contabilidade e Relato Financeiro que facultem a compreensão
e análise do sistema de informação contabilística; Compreender os princípios e normas subjacentes à elaboração
e apresentação das demonstrações financeiras bem como interpretar o seu output final; Compreender os
procedimentos e técnicas de análise económica e financeira e interpretar os principais indicadores;Compreender
as questões relativas ao Relato Financeiro e à prestação de contas face ao Código das Sociedades Comerciais e à
Administração Fiscal.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: to provide students with knowledge about the basic concepts of accounting and financial reporting,
namely the analysis of the SNC, as well as the main documents to report the financial situation. The program
emphasizes the interpretation of accounting standards in force, and the interpretation of the accounting
information system outputs, giving their opinion about the financial and economic situation of the entities.
Skills: Knowledge of the Accounting and Financial Report basic concepts that allows the comprehension and
analysis of the Accounting Information System; Domain of the underlying principles and standards for the
elaboration and presentation of financial demonstrations as well as interpreting its final output; Understand the
procedures and techniques of economic and financial analysis and interpreting key indicators; Knowledge of the
questions concerned to financial reporting and accounting, based on commercial law and Tax Administration.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Considerações gerais sobre a contabilidade
2. Normalização e Harmonização Contabilística
3. Estrutura Conceptual da Contabilidade
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4. Representação do património e dos resultados
4.1. Património; conta e inventário
4.2. Variações Patrimoniais
4.3. Balancete de Verificação do Razão
4.4. Balanço Final e Demonstração de Resultados
4.5. Descrição sucinta das contas do SNC
5. Demonstrações Financeiras aplicadas à generalidade das entidades
5.1. Balanço
5.2. Demonstração de Resultados por Natureza e por funções
5.3. Demonstrações das alterações no Capital Próprio
5.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa
5.5. Anexo às Demonstrações Financeiras
6. Breves Noções de Análise Económica e Financeira
6.1. Métodos e Técnicas de Análise Económica e Financeira
6.2. Indicadores Financeiros e Económicos
7. Relato Financeiro e Prestação de Contas
7.1. O Relato Financeiro no âmbito do Código das Sociedades Comerciais
7.2. O Relato Financeiro e a Prestação de Contas à Administração Fiscal
10.4.1.5. Syllabus:
1. General considerations on accounting
2. Accounting Standards and Harmonisation
3. Framework of Accounting
4. Representation of the assets and results
4.1. Patrimony; Account and. Inventory
4.2. Equity Changes
4.3. Check the Balance of Reason
44. Final Balance Sheet and Income Statement (with estimated IRC)
4.5 Short description of the accounts of the A«SNS
5. Financial Statements apply to most entities
5.1. Balance
5.2. Income Statement by Nature and by Functions
5.4. Statements of Changes in Equity
5.5. Statement of Cash Flows
5.6. Notes to Financial Statements
6. Brief Concepts of Economic and Financial Analysis
6.1. Methods and Economic and Financial Analysis Techniques
6.2. Economic and Financial Indicators
7. Financial Reporting and Accountability
7.1. The Financial Reporting under the Companies Law
7.2. The Financial Reporting and Accountability for Tax Administration
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com vista a apreender os conceitos básicos de Contabilidade e Relato Financeiro, nos cap 1 a 5, estudam-se os
mais recentes desenvolvimentos em termos de normalização e harmonização contabilística, analisando as bases
para preparação das demonstrações financeiras e seu conteúdo.
O cap 6 permite compreender os procedimentos e técnicas de análise económica e financeira e interpretar os
principais indicadores. O cap 7 destina-se a compreender as questões relativas ao Relato Financeiro e à prestação
de contas face ao Código das Sociedades Comerciais e à Administração Fiscal. Pretende-se dotar os estudantes
das competências necessárias à análise e julgamento profissional das disposições contidas no normativo
contabilístico, em matéria de relato financeiro e consequente interpretação da situação económica e financeira das
entidades.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives to be achieved within this course, as well as skills
to be acquired by students. Is exemplified, below, the consistency of these parameters.
In order to grasp the basics of Accounting and Financial Reporting, Chapters 1-5, we study the latest developments
in standardization and harmonization of accounting, analyzing the basis for preparing financial statements and its
contents.
Chapter 6 provides insight into the procedures and techniques of economic and financial analysis and interpreting
key indicators. In Chap 7 is intended to understand the issues relating to financial reporting and accountability in
relation to the Companies Code and the Tax Administration. It is intended, at the end of chapters provide students
with the skills needed for analysis and professional judgment of the provisions of accounting standards in financial
reporting and subsequent interpretation of economic and financial situation of the entities.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
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- Visionamento de diapositivos sobre as temáticas do programa;
- Realização de trabalhos práticos disponibilizados pelo docente;
- Análise de demonstrações financeiras
O sistema de avaliação será baseado num modelo de avaliação contínua composto por dois testes a realizar
durante o semestre: 1º Teste, com uma ponderação de 40% para a nota final (incidirá sobre a matéria leccionada
até ao quarto capítulo do programa, inclusivé); 2º Teste, com uma ponderação de 60% para a nota final (poderá
incluir conteúdos já avaliados no primeiro teste, para além dos conteúdos ainda não avaliados)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methodologies will be used for teaching and learning:
- Visioning slide on the themes of the program;
- Carrying out practical work provided by the teacher;
- Analysis of financial statements
Students will be submitted to a continuous evaluation. The final classification will be the result of the following
components: 1º written comprehensive examination, with a weight of 40% of the final classification (it will be
focused on the programmatic contents until the forth chapter, inclusive); 2º written comprehensive examination,
with a weight of 60% of the final classification (the overall programmatic contents will be focused on this written
examination, especially the contents yet not evaluated).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Será disponibilizado, no início do semestre, o programa da unidade curricular, resumindo os conteúdos
programáticos que serão abordados e explicando a metodologia de avaliação a adoptar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material
disponibilizado aos estudantes, promovendo também a pesquisa e recolha de bibliografia adicional.
O docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais profundo das matérias
leccionadas.
A discussão das temáticas em aula deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e
apelando ao espírito crítico dos alunos. O regime de avaliação contempla a realização de dois testes escrito, onde
serão testados todos os conhecimentos adquiridos na unidade curricular.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester, it will be provided, the program of the course, summarizing the program content
that will be addressed and explained of the assessment methodology to be adopted.
The acquisition of skills should be developed through the careful study of the material available to students, and it
will be promoted the research of additional references. The teacher should promote the realization of practical
cases, to a deeper knowledge of subjects. The discussion of the themes in the classroom should also be
encouraged by the teacher, asking questions relevant and appealing to critical thinking of students. The scheme of
assessment includes the completion of two written tests, which will be tested all the knowledge acquired in course
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, R. M. P., et al. (2010), SNC - Casos Práticos e Exercícios Resolvido, Volume 1 e 2, ATF Edições.
Borges, A.; Gamelas, E.; Martins, M.; Magro, N.; Ferreira, P.; Rodrigues, J. (2010), SNC – Casos práticos, Áreas
Editora
Grenha et al. (2009), Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística, OTOC.
Nabais, C.; Nabais, F. (2010), Prática Contabilística – De acordo com o Sistema de Normalização Contabilística
(SNC), Lidel Edições;
Nabais, C.; Nabais, F. (2007), Prática Financeira I – Análise Económica e Financeira, Lidel Edições;
Neves, J. C. (2007), Análise Financeira – Métodos e Técnicas, Texto Editora;
Pereira, G. (2010), SNC - Sistema de Normalização Contabilística, Guia de Casos Práticos de Contabilidade e
Fiscalidade, Ed. do Autor, Coimbra.
Rodrigues, J. (2009), Sistema de Normalização Contabilística Explicado, Porto Editora.
Silva, E.; Jesus, T.; Silva, A. (2010), Contabilidade Financeira: SNC – Casos Práticos, Rei dos Livros.

Mapa XIV - Informação Geográfica aplicado ao Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Informação Geográfica aplicado ao Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Marques Pereira - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
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<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
► Possuir noções gerais e integradas sobre o conceito de sistemas de Informação Geográfica (SIG)
► Possuir noções gerais sobre Bases de Dados
► Construir uma base de dados para ambiente SIG
► Construir uma base cartográfica vectorial para ambiente SIG
► Saber manusear e ter capacidade para resolver problemas básicos com o apoio do SIG
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
► Possess general knowledge and on the concept of integrated information systems (GIS)
► Possess general knowledge about Databases
► Building a database for GIS
► Building a base map for vector GIS
► Know how to handle and be able to solve basic problems with the support of GIS
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
► Evolução histórica dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
► Sistema de Gestão de Bases de Dados
1. Noções teóricas de bases de dados
2. Base de Dados Relacional / Base de Dados orientada para objectos
3. Construção e estruturação de uma Base de Dados Relacional
4. Teste e Refinamento da Base de Dados Relacional
► Criação, aquisição, estruturação e implementação de uma cartografia digital para ambiente SIG
► Software SIG
1. Introdução ao software SIG AutocadMap 3D
2. Comandos básicos
3. Topologias
4. Inserção de Bases de Dados em ambiente SIG
5. Ligação das Bases de Dados aos elementos cartográficos
6. Exercícios de simulação e construção de cenários em ambiente SIG
10.4.1.5. Syllabus:
► Historical development of Geographic Information Systems (GIS)
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► Management System Database
1. Theoretical notions of databases
2. Relational Database / Database object-oriented
3. Construction and structuring of a Relational Database
4. Testing and Refinement of Relational Database

► Creation, acquisition, structuring and implementation of a digital mapping for GIS
► GIS software
1. Introduction to 3D GIS software AutocadMap
2. basic commands
3. topologies
4. Inserting Database in GIS environment
5. Connection of Databases to map elements
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6. Simulation exercises and scenario building in GIS environment
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Possuírem noções teóricas sobre SIG
- Ter conhecimento e opinião crítica própria sobre as melhores soluções no âmbito das ferramentas SIG
- Saber construir e consultar uma Base de Dados vocacionada para ambiente SIG
- Saber construir uma base cartográfica vectorial
- Possuir a capacidade de manusear e resolver problemas de planeamento e gestão turística com o recurso ao SIG
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- Have theoretical notions about GIS
- Acknowledge and own critical opinion on the best solutions within the GIS tools
- Knowing how to build and query a database dedicated to GIS
- Knowing how to build a base map vector
- Have the ability to handle and solve problems in planning and tourism management with the use of
GIS
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
► A aprovação da disciplina é obtida com o mínimo de 10 valores, com um peso de 50% o exame e 50% o trabalho
prático
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
► The approval of the discipline is achieved with a minimum of 10 points, with a weight of 50% examination and
50% practical work
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo e trabalho prático.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, and practical
work.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
AUTODESK – “Manual de utilização do Autodesk Map 5”, Autodesk, 2002.
CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA (CEFA) – “Novas tecnologias de informação CAD/GIS/GPS” –
não publicado, Barcelos, 2006.
CHRISMAN, N. – “Exploring geographic information systems”, John Wiley & Sons, Inc., 1997.
EUROPEAN COMISSION – “Panel-GI compendium a guide to GI and GIS”, European Comission, 2000.
FONSECA, A.; FERNANDES, J. “Detecção Remota”, Editora LIDEL, Lisboa, 2004.
MATOS, J. – “Fundamentos de informação geográfica”, Editora LIDEL, Lisboa, 2001.
PEUQUET, D.J.; MARBLE, D. F. – “Introductory readings in Geographic Information Systems”, Taylor & Francis,
London, 1990.
PUEBLA, J.; GOULD, M. – “SIG: Sistemas de información geográfica” – Editorial síntesis, Madrid, 1992.
SOUSA, J. – “Sistemas de Informação Geográfica com o Autodesk Map 3D”, FCA editora de informática, 2005.

Mapa XIV - Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos da Unidade Curricular
- Conhecer e identificar os vários instrumentos de gestão territorial.
- Problematizar a relação existente entre a atividade turística e o território.
- Compreender a relação entre sustentabilidade, ordenamento do território e ambiente.
- Familiarizar os alunos com as tipologias de intervenção do Estado na área do planeamento e desenvolvimento em
turismo.
- Dotar os estudantes com conhecimento que lhes permita articular a gestão sócio-económica das actividades
turísticas, com a lógica do ordenamento e planeamento do território que lhe deve estar subjacente;
- Distinguir os diferentes tipos de planos e seus objectivos.
- Desenvolver a capacidade de análise em relação ao planeamento do turismo, e, especificamente, em relação aos
Planos de Desenvolvimento do Turismo, ligando a problemática do planeamento do turismo com a questão do
desenvolvimento sustentável.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives of the study
- To know and identify the several instruments of territorial management.
- Discuss the relationship between tourism and the territory.
- Understanding the relationship between sustainability, spatial planning and environment.
- To familiarize students with the types of state intervention in the area of planning and development in tourism.
- Provide students with knowledge to enable them to articulate the socio-economic management of tourism
activities, with the logic of spatial planning that should be behind;
- Distinguish between different types of plans and goals.
- Develop the capacity of analysis in relation to the planning of tourism, and specifically in relation to the Tourism
Development Plans, linking the issue of tourism planning with the issue of sustainable development.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I: Instrumentos de Gestão Territorial
1. Turismo e Território
2. Turismo e Ordenamento do Território
3. O sistema de gestão territorial
4. Instrumentos de Gestão Territorial
II: Planeamento do Turismo
1. Definições e abordagens de Planeamento
2. O papel do Estado no sector do Turismo
3. O sistema de planeamento em Portugal
4. Evolução da teoria e da prática do planeamento e do desenvolvimento em turismo: evolução histórica,
paradigmas e modelos dominantes, e perspectivas de evolução futura
5. Estratégias e formas de intervenção na área do planeamento e desenvolvimento em Turismo
6. Avaliação da estrutura, organização e metodologia de Planos Estratégicos do Turismo
10.4.1.5. Syllabus:
I: Instruments of Territorial Management
1. Tourism and Territory
2. Tourism and Territorial Planning
3. The system of territorial management
4. Instruments of Territorial Management
II: Tourism Planning
1. Definitions and approaches to planning
2. The state's role in Tourism
3. The planning system in Portugal
4. Evolution of the theory and the practical one of the planning and the development in tourism: historical evolution,
dominant paradigms and models, and perspectives of future evolution
5. Strategies and forms of intervention in the area of the planning and development in Tourism
6. Evaluation of the structure, organization and methodology of Strategic Plans for Tourism
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo, leccionada ao 2º ano da
Licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas, tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos
relacionados com os instrumentos de gestão territorial e com o planeamento do turismo.
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Embora a unidade curricular esteja dividida em duas áreas, existe uma forte articulação no desenvolvimento dos
conteúdos programáticos, tendo em vista os objetivos que se pretendem alcançar, bem como as competências a
adquirir pelos estudantes. A coerência entre os objectivos e os conteúdos programáticos decorre do facto do
desenvolvimento dos capítulos do programa se articularem na lógica de uma abordagem construtivista, assente em
análise, pensamento crítico e síntese, tendo em vista o processo racional de tomada de decisões.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit of Instruments of Territorial Management and Tourism Planning, taught the 2nd year of degree in
Management of Tourist Activities, aims to equip students with knowledge related to the instruments of territorial
management and planning of tourism.
Although the course is divided into two areas, there is a strong link in the development of the syllabus, in view of
the objectives that are intended to achieve, as well as skills to be acquired by students. The coherence between the
objectives and program content due to the fact the development of the various chapters articulate the logic of a
constructivist approach, based on analysis, critical thinking and synthesis, in view of the rational process of
decision making.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia
Esta unidade curricular aposta no desenvolvimento de competências, privilegiando as metodologias de
aprendizagem activa, em que se pretende que os estudantes assumam uma postura pró-activa. É esperado que os
estudantes não se limitem a ouvir a exposição da matéria pela docente, envolvendo-se na leitura, análise e
discussão crítica da bibliografia e materiais distribuídos.
Avaliação
A avaliação é feita com base num exame final, composto por duas partes, correspondentes a cada uma das áreas.
O cálculo da classificação final obtém-se pela aplicação das seguintes ponderações às áreas, de acordo com a
seguinte fórmula:
CF = 0.40 A + O.60 B
em que: [A] Área de Instrumentos de Gestão Territorial, [B] Área de Planeamento de Turismo.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology
This curricular unit aims to develop skills, focusing on active learning methodologies, which intends that students
take a proactive stance. It is expected that students should not merely listen to the exposure of the subject by
teaching, involving themselves in the reading, analysis and critical discussion of the literature and materials
distributed.
Assessment
Assessment is based on a final examination, composed by two parts, corresponding to each of the areas.
The final classification is obtained by applying the following weightings to the areas according to the following
formula:
CF = 0.40 A + O.60 B
In which: (A) Instruments of Territorial Management area; (B). Tourism Planning area.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Instrumentos de Gestão Territorial e Planeamento do Turismo assenta no
modelo de ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências. Nas aulas serão utilizadas
múltiplas estratégias e métodos que favorecem a participação activa dos estudantes no processo de aquisição dos
conhecimentos e competências, tendo por base os objectivos considerados para a unidade curricular.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course of Instruments of Territorial Management and Tourism Planning is based in the
model of teaching / learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and methods that
promote active participation of students in the process of acquiring knowledge and skills, based on the objectives
considered for the course.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Baptista, M., “Turismo – Gestão Estratégica”, Escolar Editora, Lisboa.
- Correia, F. A., Direito do Ordenamento do Território e do Urbanismo, Almedina, Lisboa.
- Costa, C. M. M., Towards the Efficiency and Effectiveness of Tourism Planning and Development at the Regional
Level: Planning, Organisations and Networks. The case of Portugal,_University of Surrey, Tese de Doutoramento.
- Costa, C. M. M., An Emerging Tourism Planning Paradigm? A Comparative analysis between town and tourism
planning, The International Journal of Tourism Research, Vol. 3, Nº 6, p.425-441.
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- Gunn, A., Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Taylor and Francis, Washington
- Inskeep, E, Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach, Van Nostrand Reinhold,
New York
- Santos, A. , “Gestão Estratégica”, Escolar editora, Lisboa.
- Vieira, J. , “Planeamento e Ordenamento Territorial do Turismo”, Verbo, Lisboa.
- Diversos artigos de revistas científicas.
- Planos Estratégicos.

Mapa XIV - Contabilidade de custos aplicada
10.4.1.1. Unidade curricular:
Contabilidade de custos aplicada
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Visa-se preparar o aluno nas técnicas necessárias à organização de contabilidades internas na indústria do
turismo. O aluno deverá saber extrair da contabilidade analítica a informação que seja útil para tomar decisões aos
vários níveis da gestão. Assim, pretende-se dar a conhecer a classificação dos custos, ensinar a determinar os
custos, apresentar os diferentes sistemas de custeio, realçando a necessidade de implementação de uma
Contabilidade de Custos para um mais adequado apuramento dos resultados, bem como para a análise da relação
custo-volume-resultados. Além do referido, pretende-se, igualmente, proporcionar uma visão da elaboração de um
orçamento anual. E por fim, apresentar um modelo específico de aplicação da contabilidade de custos a uma
actividade do sector turístico, nomeadamente o sector hoteleiro.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to prepare students in the techniques necessary to the internal accounts organization in
the tourism industry. Students should learn to extract useful cost accounting information in order to make
decisions at the various levels of management. Thus, it is intended to enlighten students on the classification of
costs and to determine costs, to present the different costing systems, highlighting the need to implement a Cost
Accounting for a more appropriate assessment of the results, as well as for the analysis of the cost-volume-profit
relationship. Besides the above, it is intended to also provide an overview of the preparation of an annual budget .
And finally, to present a specific application model of cost accounting to an activity in the tourism sector, namely
the hotel sector.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – INTRODUÇÃO
II – CUSTOS: RECLASSIFICAÇÕES, CONCEITOS, HIERARQUIA DE CUSTOS E ANÁLISE DOS VÁRIOS TIPOS DE
RESULTADOS
III – ANÁLISE DAS COMPONENTES DO CUSTO DE PRODUÇÃO
IV – MÉTODOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE E REPARTIÇÃO DOS CUSTOS
V – SISTEMAS DE CUSTEIO NA IMPUTAÇÃO DOS CUSTOS
VI – ANÁLISE CUSTO – VOLUME – RESULTADOS
VII – A GESTÃO ORÇAMENTAL
VIII – Sistema Uniforme de Contas para a Industria do Alojamento (USALI)
10.4.1.5. Syllabus:
I – INTRODUCTION
II – COSTS: RECLASSIFICATIONS, CONCEPTS, HIERARCHY AND COST ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF
RESULTS
III – CATEGORIES OF MANUFACTURING COSTS
IV – METHODS USED FOR ANALYSIS AND COST ASSIGNMENT
V – COSTING METHODS AND COST ALLOCATION
VI – COST - VOLUME – PROFIT ANALYSIS
VII – BUDGET MANAGEMENT
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VIII–Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A importância crescente da contabilidade de custos para as organizações, e a reconhecida necessidade de tomar
decisões em tempo útil e oportuno justifica a inserção do Cap.1 do programa.
De forma a compreender quais os principais tipos de custos é incluído no programa o Cap.2 relativo à
reclassificação de custos e análise dos vários tipos de resultados.
Os restantes cap. dão resposta aos últimos objetivos propostos relativos à necessidade de compreender a
aplicação da contabilidade de custos na estrutura organizacional, de ilustrar os procedimentos básicos ao nível da
contabilidade de custos e de distinguir os diferentes tipos de sistemas e métodos de imputação de custos. Para
além de observar e ir melhorando a exatidão das previsões e detetar quem são os responsáveis pelos desvios ou
as causas dos mesmos. E por fim, apresentar um modelo específico de aplicação da contabilidade de custos a uma
atividade do sector turístico - o sector hoteleiro analisando o sistema de contas USALI.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The growing importance of cost accounting for organizations, and the recognized need to make timely and
appropriate decisions justify the insertion of the first chapter of the program.
In order to understand what the main types of costs included in the program is the second chapter on the
reclassification of costs and analysis of various types of results.
The remaining chapters respond to the last proposed objectives relating to the need to understand the application
of cost accounting in organizational structure, to illustrate the basic procedures at the level of cost accounting and
to distinguish the different types of systems and methods of cost allocation. In addition to observing and improved
from the accuracy of forecasts and detect those who are responsible for deviations or what caused the deviations.
In order to present a specific application model of cost accounting to an activity in the tourism sector - the hotel
sector, we analyze the USALI.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da uc serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
-Método expositivo e de ensino de conceitos relacionais, apoiado em diapositivos e na resolução de casos
práticos, procurando estimular a discussão em sala de aula e a aprendizagem cooperativa.
-Textos de apoio facultados aos alunos em suporte electrónico
-Reforço de exercícios, trabalho em grupo e resolução de problemas de forma a estimular e fomentar a actividade
critica do aluno e pensamento criativo.
A avaliação da unidade curricular compreende a avaliação contínua que consiste na realização de um caso prático
com uma ponderação de 30% e de uma frequência com uma ponderação de 70%.
-A realização do caso prático será em grupo e deverá ser entregue no final do semestre.
-A frequência será realizada na época normal.
-Os alunos que optarem pela avaliação contínua e não obtiverem a nota mínima de 8 valores na frequência serão
submetidos a exame de recurso em data a definir pela escola.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following methods will be used:
-Exposition of fundamental cost accounting concepts and their relationships, supported by slides presentation and
resolution of practical exercises, stimulating the debate in the classroom and cooperative learning.
-Support texts electronically available to students.
-Reinforcement of exercises, group work and problem solving in order to stimulate and encourage business critical
and creative thinking of the student.
The curricular unit evaluation includes continuous assessment which consists of carrying out a practical case, with
a weighting of 30%, and a frequency, with a weighting of 70%.
-The carrying out of the practical case will be done in groups and delivered until the end of the semester.
-The frequency will be held in the regular period of exams
-The students who opt for continuous evaluation and do not achieve a minimum grade of 8 in the frequency will be
submitted to examination in the”recurso” period of exams.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No início do semestre será apresentada a unidade curricular, resumindo os conteúdos programáticos que serão
abordados e explicando a metodologia de avaliação a adotar.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado do material disponível,
designadamente, sebentas de apontamentos e exercícios sobre os conteúdos temáticos definidos para a unidade
curricular, entre outros.
A participação nas aulas deve, também, ser incentivada pelo docente, colocando questões pertinentes e apelando
ao espírito crítico dos alunos.
O docente deve promover a realização de casos práticos aplicados às atividades turísticas, para um conhecimento
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mais profundo das matérias lecionadas.
A adoção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos de
trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detetar a importância da atividade desenvolvida no
contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão permanente nas
aulas, quer teóricas quer práticas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the beginning of the semester will be presented the curricular unit, outlining the syllabus contents that will be
addressed and explaining the evaluation methodology that will be adopted.
The acquisition of the defined competencies shall be deepened through the careful study of all the material
available, including greasy notes and exercises with the thematic content defined for the curricular unit, amongst
others.
Participation in the classroom must also be encouraged by the teacher, asking relevant questions and appealing to
students' critical thinking.
In order to achieve a deeper knowledge of the taught matters, the teacher must promote the resolution of practical
cases applied to tourism activities.
The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working
methods to be used; take professional behaviors, to detect the importance of activity in a business context; apply
knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class, either theoretical or practices.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
CAIADO, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão, Áreas Editora, Lisboa.
CAIADO, A.; CABRAL, J. (2006). Casos Práticos de Contabilidade Analítica, Áreas Editora, Lisboa.
FRANCO et al. (2009). Temas de Contabilidade de Gestão, Livros Horizonte, Lisboa.
PEREIRA,C.; FRANCO, V. (2001). Contabilidade Analítica – Casos Práticos, Editora Rei dos Livros, Lisboa.
GARCÍA, F.(2007). Contabilidad de la empresa turística, Mc Graw Hill
NOGUÉS, J. (1994). Contabilidad de Costes para Agencias de viajes, Hoteles, Campings, Vislis
CANALS, M., (2010). Hotel control: gestion economica practica y analisis en un establ ecimiento de alojamiento
turistico, Laertes, Barcelona
LAMELAS, J. (2004), Sistema Uniforme de Contabilidade Analítica de Gestão Hoteleira, Vislis editora, Lisboa
ROJO Martín,I. (2009). Dirección y gestión de empresas del sector turístico, Pirámide. Madrid
AMAT SALAS, O.; CAMPA, F. (2011). Contabilidad, control de gestión y finanzas de hoteles : Editorial Profit,
Barcelona

Mapa XIV - Turismo para Portadores de Necessidades Especiais
10.4.1.1. Unidade curricular:
Turismo para Portadores de Necessidades Especiais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular serão abordados os conceitos relacionados com os temas da acessibilidade, mobilidade e
igualdade de oportunidade para todos, no âmbito do Turismo, promovendo a tomada de consciência social para os
aspectos da deficiência e da diferença, ao mesmo tempo que promove a formação na área da gestão do turismo
para todos.
Esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, não apenas no
plano académico, mas também ao nível profissional e pessoal. Concretamente: Aquisição de conhecimentos gerais
e específicos acerca da evolução atual e futura do turismo para todos; Aquisição de conhecimentos acerca da
gestão de produtos, serviços e destinos turísticos adequados a todos; Análise crítica da realidade social do país e
da região, relativamente aos produtos, serviços e destinos turísticos adequados a todos; Análise, pensamento
crítico e síntese, que permitam diagnosticar problemas e analisar situações complexas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit we will discuss the concepts related to the themes of accessibility, mobility and equal
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opportunity for all, in the framework of Tourism, promoting awareness to social aspects of disability and difference,
while it promotes training in tourism management for all.
This curricular unit aims to contribute to the development of skills of the students, not only in the academic, but
also, in professional and personal level. Specifically: Acquisition of general and specific knowledge about the
evolution of current and future tourism for all; Analysis, critical thinking and synthesis, allowing troubleshoot and
analyze complex situations; Communication, namely, the presentation of arguments and ideas, situations and
solutions to problems; Autonomy of learning that allows the development of skills throughout life; Integration and
teamwork, emphasizing a sense of responsibility, initiative and tolerance; Acting in accordance with ethical
principles.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I. Estrutura Conceptual
1. Introdução ao conceito de “Turismo para Todos”.
2. Estrutura legal internacional e nacional (Legislação fundamental). Standards e Boas Práticas.
3. Mercado-alvo. Oportunidade económica.
4. Diversidade de características dos clientes.
Capítulo II. Produtos, Serviços e Destinos Turísticos para Todos
6. A cadeia turística para todos
7. A acessibilidade nos serviços turísticos
8. Tecnologias de informação no turismo: acessibilidade; informação e sinalização
9. Acessibilidade nos diferentes meios de transporte
10. Acessibilidade em espaços abertos
11. Acessibilidade nos edifícios
12. Técnicas de acolhimento e boas-vindas ao cliente
13. Técnicas de comunicação e resolução de problemas
Capítulo III. Gestão do Destino Turístico para Todos
14.Aspectos fundamentais de um projeto turístico para todos
15.Análise de projetos nacionais e internacionais
16.Desenvolvimento de um projeto acessível, no âmbito do turismo
10.4.1.5. Syllabus:
Chapter 1- Conceptual Framework
1. Introduction to the concept of “Tourism for All”
2. International legal framework and national (basic law). Standards and good practices
3. Target market. Economic opportunity
4. Diversity of the client’s characteristics
Chapter II - Products, Services and Tourist Destinations for All
6. The tourism chain for all: comfort, safety and quality
7. Accessibility in tourism services
8. Information technology in tourism: accessibility, information and signs
9. Accessibility in different means of transport
10. Accessibility in open spaces
11. Accessibility in buildings
12. Technical host and welcome to the Client
13. Communication techniques and solving problems
Chapter III - Management of the Tourist Destination for All
14. Key aspects of a tourism project for all
15. Analysis of national and international projects
16. Development of an accessible project in tourism
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos relacionados com o turismo
acessível, também designado como turismo para todos e, concretamente, para a gestão das atividades turísticas
orientadas para o mercado das pessoas com deficiência(s), para o mercado sénior e outras necessidades
especiais.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar com esta
unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. O programa é composto por 3
capítulos. No 1º capítulo, são desenvolvidos os conceitos-base relacionados com a deficiência e a mobilidade e é
realçada a importância económica desses mercados. No 2º capítulo, são tratadas as questões da gestão da cadeia
do turismo para todos, numa perspectiva de conforto, qualidade e segurança e operacionalizados diferentes tipos
de acessibilidade. O 3º capítulo é dedicado à análise de casos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit of Tourism for People with Special aims to equip students with knowledge related to accessible tourism,
also known as tourism for all and specifically for the management the tourism market-oriented people with
disability for the senior market and other special needs.

220 of 231

30-04-2012 16:33

ACEF/1112/25042 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c124...

The course contents have been defined based on the objectives that are intended to achieve with this course, as
well as skills to be acquired by students. The program consists of three chapters. In the first chapter, is developing
the basic concepts related to disability and mobility is enhanced and the economic importance of these markets. In
the second chapter addresses the issues of supply chain management of tourism for all, with a view to comfort,
quality and safety and operationalized different types of accessibility. The third chapter is devoted to case studies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia
Esta unidade curricular aposta no desenvolvimento de competências, privilegiando as metodologias de
aprendizagem activa, em que se pretende que os estudantes assumam uma postura pró-activa. É esperado que os
estudantes não se limitem a ouvir a exposição da matéria pela docente, envolvendo-se na leitura, análise e
discussão crítica da bibliografia e materiais distribuídos.
Avaliação
A avaliação é feita tendo em conta os seguintes componentes:
-Elaboração e apresentação da análise de um artigo científico com a ponderação de 40% da nota final. Nota mínima
de 8 valores. [A]
-Elaboração de um projecto turístico acessível, implementável, em grupos de dois a quatro estudantes, com a
ponderação de 50% da nota final. Os estudante têm que entregar e analisar, com a docente, o trabalho em 2
momentos, a definir, antes da entrega final do trabalho. Nota mínima de 8 valores. [B]
-Assiduidade e participação na aula, com a ponderação de 10% da nota final [C],
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology
This curricular unit aims to develop skills, focusing on active learning methodologies, which intends that students
take a proactive stance. It is expected that students should not merely listen to the exposure of the subject by
teaching, involving themselves in the reading, analysis and critical discussion of the literature and materials
distributed.
Assessment
The assessment is based in the follow elements:
•Preparation and presentation of an analysis of a scientific paper, with a weighting of 40% of the final grade.
Minimum grade of 8.0 values. (A)
•Preparation of an entrepreneurial project of accessible tourism, based in groups of two to four students, with a
weighting of 50% of final grade. Minimum grade of 8.0 values. (B)
•Assiduity and participation in class, with weightings of 10%. (C)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia da unidade curricular de Turismo para Portadores de Necessidades Especiais assenta no modelo de
ensino/aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências. Nas aulas serão utilizadas múltiplas
estratégias e métodos que favorecem a participação ativa dos estudantes no processo de aquisição dos
conhecimentos e competências, tendo por base os objetivos considerados para a unidade curricular.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the course of Tourism for People with Special Needs is based in the model of teaching /
learning focused on developing skills. In class will be used multiple strategies and methods that promote active
participation of students in the process of acquiring knowledge and skills, based on the objectives considered for
the course.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Ao longo do semestre serão disponibilizadas artigos académicos e científicos, estudos e outra bibliografia
considerada pertinente para a matéria, em cada momento.
Serão referenciados sítios na internet que os estudantes deverão explorar, em função dos interesses específicos e
acompanhando o desenvolvimento das matérias.
ABRANJA, N. et al. (Org.) (2010). “Turismo Acessível – Estudos e Experiências”, Edições Pedago, Mangualde,
Portugal.
Buhalis, D. e Simon Darcy (Ed.) (2011). Accessible Tourism: Concepts and Issues, Channel View Publications, UK.
Buhalis, D., Darcy, S. e Ivor Ambrose (Ed.) (2012). Best Practice In Accessible Tourism: Inclusion, Disability, Ageing
Population and Tourism, Channel View Publications, UK.
Buhalis, D. e C. Costa (Ed.) (2006). “Tourism Business Frontiers – Consumers, products and industry”, Elsevier
Butterworth-Heinemann, 1st Edition, Oxford.

Mapa XIV - Gestão das Instituições Sociais e Culturais
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão das Instituições Sociais e Culturais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O desenvolvimento de estudos sobre as organizações sem fins lucrativos é muito recente nas ciências sociais. Os
estudos sobre a gestão das organizações sem fins lucrativos, que se enquadram no designado sector da economia
social, constitui uma das mais jovens disciplinas da gestão. A unidade curricular (UC) tem, assim, por objetivo
colocar os alunos em contacto com este fenómeno, conhecendo e aprofundando as suas potencialidades.
No final o aluno deve ser capaz de conhecer e compreender: os aspetos distintivos do sector sem fins lucrativos
em relação aos outros sectores da economia (público e privado); o significado de economia social, evolução do
conceito e dinâmicas conexas; os princípios e valores da economia social; os vários tipos de organizações que se
enquadram neste sector; a importância de desenvolvimento de gestão de recursos; a importância do
desenvolvimento de estratégia de parcerias, com o Estado, o sector privado e a própria sociedade civil.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The development of studies on nonprofit organizations is very recent in the social sciences. Studies on the
management of nonprofit organizations, that fall within the designated sector of social economy, is one of the
youngest disciplines of management. The curricular unit is thus intended to put students in contact with this
phenomenon, learning and expanding its capabilities.
At the end, students should be able to know and understand: the distinctive aspects of the nonprofit sector in
relation to other economic sectors (public and private); the significance of social economy, development of the
concept and related dynamics; the principles and values of social economy; To assess and characterize the various
types of organizations that fall in this sector; Understand and discuss the importance of developing resource
management; Understanding the importance of developing strategic partnerships with the state, the private sector
and civil society.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I. ENQUADRAMENtO
1. Surgimento e Desenvolvimento do Sector da Economia Social (sector sem fins lucrativos)
2. Desafios das Organizações da Economia Social
3. Classificação das Organizações da Economia Social
4. A Profissionalização da Gestão de Entidades da Economia Social
II. GESTÃO DE RECURSOS
1. Tipos de Recursos
2. Estratégias e Planeamento das Actividades de angariação de recursos
3. A Gestão das Relações Humanas (colaboradores, conselho directivo, voluntários e comunidade)
4. Estratégias de Atracção e Motivação de Voluntários
III. GESTÃO DE PARCERIAS
1. Tipos de parcerias
2. As Relações com o Estado
3. As Relações com o Mercado
4. Desenvolvimento e Gestão de Relações de Parceria
IV. PLANEAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E DESEMPENHO
1. Etapas do Planeamento e da Gestão Estratégica
2. Instrumentos de Gestão Estratégica
3. Estratégias eficazes de inovação e desenvolvimento de fundos
4. Definição, medição, gestão e avaliação do desempenho
10.4.1.5. Syllabus:
I. INTRODUCTION
1. Emergence and Development of Social Economy Sector (non profit sector)
2. Challenges for Social Economy Organisations
3. Classification of Social Economy Organisations
4. The Professionalization of Management of Social Economy Organizations
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II. RESOURCE MANAGEMENT
1. Resource types
2. Strategies and Planning Activities fundraising
3. The Management of Human Relations (staff, board, volunteers and community)
4. Strategies for Attracting and Motivating Volunteers
III. MANAGEMENT PARTNERSHIPS
1. Types of Partnerships
2. Relations with the State
3. Relations with the Market
4. Development and Relationship Management Partnership
IV. PLANNING, MANAGEMENT STRATEGY AND PERFORMANCE
1. Planning Stages and Strategic Management
2. Strategic Management Tools
3. Effective strategies for innovation and development fund
4. Definition, measurement, management and performance assessment
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos inerentes a cada um dos diferentes pontos do programa da unidade curricular vão ao encontro dos
objetivos definidos, cuja concretização está alinhada com as metodologias de ensino-aprendizagem.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content inherent in each of the different points of the program of the course goes to meet the objectives, whose
implementation is aligned with the teaching-learning methodologies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
•Objetivos de Aprendizagem: no início de cada capítulo apontam-se metas claras e alcançáveis e, em cada um
desses capítulos, o aluno aprende a definir, descrever, analisar, comparar e identificar questões essenciais que
afetam as administrações públicas, ao mesmo tempo descrever-se-á um conjunto de competências a atingir pelo
aluno.
•Exercícios Práticos: realizar-se-ão exercícios práticos, a desenvolver durante o período de aula.
•Leituras complementares: serão sugeridas leituras complementares para quem estiver interessado em aprofundar
mais as temáticas abordadas.
Avaliação:
Nos termos do RIAPA (Regulamento de Inscrição, Avaliação e Passagem de Ano) em vigor para os cursos
adequados a Bolonha, a avaliação estabelecida para esta unidade curricular será contínua. A avaliação contínua:
60% para a realização de dois trabalhos de grupo; 40% teste. A nota mínima de aprovação à unidade curricular,
independentemente do regime de avaliação, é de 10,0 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ACTIVE METHODOLOGIES OF TEACHING AND LEARNING
•Learning Objectives: at the beginning of each chapter point is clear and achievable goals, and each of these
chapters, students learn to define, describe, analyze, compare and identify key issues affecting the government at
the same time describe will be a set of competencies to be achieved by the student.
•Practice Exercise: It will be performed practical exercises to be developed during the class period.
•Additional readings: Additional readings will be suggested to those interested in going deeper on the issues
addressed.
Evaluation:
Considering the RIAPA´s document into force, the assessment provided for this unit will be by final examination at
a date set for the regular season. Continuous assessment: 60% for the realization of two working groups, 40% for
the test. The minimum classification is 10.0 values.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização dos objetivos definidos para a UC exigem a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem. Neste sentido, adotam-se práticas como definição de objetivos a concretizar em cada ponto do
programa, casos de estudo, leituras complementares e fóruns de discussão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Achieving the goals set for the UC require the adoption of methodologies of active teaching and learning. In this
sense, we adopt practices such as setting goals to achieve at each point of the program, case studies, further
reading and discussion forums.
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
•Anheier, H. K. Nonprofit Organization: Theory, Management, Policy
•Bryson, J M. . Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations – A Guide to Strengthening and
Sustaining Organizational Achievement. John Wiley & Sons (Ed).
•Cidrais, Á. “Inovação no Terceiro Sector: que caminhos?”. Revista Vez e Voz”. II Série n.º 1(pp. 7-16).
•Cruz, C. e Estraviz, M. 2000. Captação de diferentes recursos para organizações sem fins lucrativos. São Paulo:
Global.
•Drucker, P.F.Managing the nonprofit organizations: Partices and Principles.
•Drucker, P. As Organizações sem Fins Lucrativos. Lisboa: Difusão Cultural.
•Niven, P. Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofits Agencies. John Wiley & Sons Inc. (Ed).
•Osten, S. (1995). Strategic management for nonprofit organizations: Theory and cases. Oxford University Press.
•Ricardo, Júlio. 2007. “Terceiro Sector, Economia Social e Solidária: pistas de reflexão”. Revista Vez e Voz”. II Série
n.º 1 (pp. 57-64).

Mapa XIV - Inglês Avançado
10.4.1.1. Unidade curricular:
Inglês Avançado
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Inglês Avançado destina-se a alunos que desejam aperfeiçoar as suas capacidades
comunicativas na Língua Inglesa, de forma a poderem comunicar de forma mais confiante e interagir sobre os mais
diversos assuntos, principalmente no que se refere a contextos profissionais da área de gestão do turismo.
No final da unidade curricular os discentes serão capazes de:
- compreender e analisar textos mais longos e complexos sobre a área do turismo;
- identificar terminologia específica e ser capaz de aplicá-la em função do contexto profissional;
- produzir textos escritos de extensão e complexidade crescente no âmbito geral e específico;
- compreender e responder a textos orais, de nível mais elevado, sobre assuntos gerais e específicos;
- ser capaz de utilizar estruturas gramaticais de maior relevância;
- comunicar efectivamente e com precisão em contextos sociais e profissionais.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Advanced English curricular unit is intended for students who want to improve their communication skills in
the English language, so that they can communicate and interact with more confidence about several issues,
especially regarding professional contexts of tourism management.
At the end of the curricular unit students will be able to:
- Understand and analyze longer and more complex texts about tourism;
- Identify specific terminology and be able to apply it according to context;
- Produce written texts of increasing length and complexity;
- Understand and respond to oral texts, of a higher level, about general and specific matters;
- Use grammatical structures of greater importance;
- Communicate effectively and accurately in social and professional contexts.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos temáticos:
I. Tourism today: the current state of tourism; challenges for tourism managers
II. e-travel: time management; e-business; proactive marketing
III. Quality in tourism management: giving and receiving feedback well; making presentations; dealing with staff
IV. Tomorrow’s tourism: experts’ views; presenting the future of tourism
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- -ing and the infinitive
10.4.1.5. Syllabus:
I. Tourism today: the current state of tourism; challenges for tourism managers
II. e-travel: time management; e-business; proactive marketing
III. Quality in tourism management: giving and receiving feedback well; making presentations; dealing with staff
IV. Tomorrow’s tourism: experts’ views; presenting the future of tourism
Grammar topics:
- modal verbs (revision of use)
- conditionals and “wish”
- -ing and the infinitive
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O uso correto do inglês é um requisito fundamental para comunicar na área do turismo, pelo que os conteúdos
programáticos de Inglês Avançado visam o aperfeiçoamento da capacidade de utilização da Língua numa variedade
de contextos, particularmente naqueles relacionados com a área de gestão do turismo.
O programa procura corresponder às necessidades dos alunos num contexto profissional, pelo que toda a
gramática, vocabulário e competências desenvolvidas estão completamente contextualizadas em situações reais
de trabalho.
Ao longo do programa são desenvolvidos quatro temas, através dos quais os alunos poderão explorar contextos
relacionados com gestão do turismo, nomeadamente: o papel actual do turismo; o e-business; a qualidade na
gestão do turismo e o futuro do turismo.
Através do estudo e prática em contextos reais de turismo, os discentes serão capazes de desenvolver a sua
confiança e fluência e desenvolver a sua capacidade comunicativa.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the travel and tourism industries English is a daily requirement to communicate, so all the contents are designed
to develop students’ communicative capacity in several contexts, particularly those related to tourism management.
The syllabus is created according to the needs of the students in a professional context, so that grammar,
vocabulary, and skills practice are fully contextualized in real work situations and contents cover a wide range of
themes that develop a broad tourism-related vocabulary.
The contents are divided into four themes, namely: tourism today; e-travel; quality in tourism management and
tomorrow’s tourism.
Through the study and practice in tourism-related contexts, students will be able to build up their confidence and
fluency and develop their communicative capacity in English.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
- Leitura e interpretação de textos
- Exercícios de listening
- Exercícios de escrita
- Trabalhos individuais e trabalhos de grupo
- role plays
- exposição/ revisão teórica (no caso das estruturas gramaticais)
A avaliação será desenvolvida através de dois testes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the following teaching and learning methodologies will be used:
- Reading comprehension of texts
- Listening exercises
- Writing tasks
- Individual and group works
- role plays
- exposition/ theoretic revision (grammar structures)
Students will be assessed by two written tests.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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que reflectem o mundo do trabalho. Assim, dá-se uma ênfase particular a tarefas de comunicação realistas e
integradas que dão oportunidade aos discentes de desenvolver a sua confiança e melhorar a sua fluência.
Todas as actividades são planeadas de forma a que os alunos desenvolvam a sua competência comunicativa
através de estratégias de comunicação em contextos profissionais.
As aulas de Inglês Avançado focam-se particularmente em exercícios de interpretação e escrita. Os discentes têm
também a oportunidade de melhorar as suas competências de análise da língua através da revisão de algumas
estruturas gramaticais de maior relevância e complexidade.
Ao longo da unidade curricular é utilizada uma abordagem comunicativa que privilegia o processo comunicativo e
não a análise mecânica de estruturas gramaticais. Deste modo, são dadas aos discentes o maior número possivel
de oportunidades para a sua expressão.
Todas as aulas incluem práticas de comunicação abertas nas quais os alunos são encorajados a expressar as suas
próprias ideias e opiniões, a partilhar e analisar informação, a lidar com problemas e a executar tarefas em Inglês.
É dada uma ênfase particular ao trabalho em equipa e à participação activa. As actividades são centradas no aluno,
de forma a que os discentes possam desenvolver competências através de trabalho individual e de grupo.
Os discentes são continuamente encorajados a serem responsáveis pela sua própria aprendizagem de forma a que
obtenham o nível desejado.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work.
Particular emphasis is placed on realistic and integrated communication tasks which give students the opportunity
to build confidence and improve fluency.
All activities are designed so that students can build confidence in working in English with effective communication
strategies for workplace situations.
The Advanced English lessons focus strongly on reading and writing and students have also a chance to improve
their language analysis capacity through the revision of some grammar structures of a higher complexity.
A communicative approach will be used in which the focus of language practice is on the process communication
rather than on the mechanical analysis of grammar structures.
Students will be given the widest possible opportunities to use English for self-expression. They will learn it by
using it as well as analyzing it.
Every lesson will include open-ended communication practices in which students are encouraged to express their
own ideas and opinions, share and analyse information, solve problems and complete tasks in English.
Emphasis is placed on class work and active participation. Activities are learner-centered so students can develop
competencies through group work and individual work.
Students are continuously encouraged to be responsible for their own learning so that they obtain the desired level.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Walker, Robin & Harding, Keith, Oxford English for Careers: Tourism 3, Student’s Book, Oxford University Press
Murphy, Raymond & Smalzer, William, Grammar in Use Intermediate with answers: self-study reference and
practice for students of English, Cambridge University Press
Maccarthy, Michael & O’Dell, Felicity, English Vocabulary in Use- Upper-intermediate & Advanced, Cambridge
University Press.

Mapa XIV - Projetos e incentivos em Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Projetos e incentivos em Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vânia Natércia Gonçalves - 90h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular tem por base a análise de técnicas e práticas de gestão empreendedora no âmbito dos
projetos turísticos.
Neste sentido, procura-se dotar os alunos de conhecimentos no âmbito da organização, execução e análise de
projetos de investimento. bem como a conceitos relacionados com as decisões de investimento; avaliação de
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projetos; seleção das fontes de financiamento e estrutura de capital, nomeadamente em projetos enquadrados no
âmbito do setor do Turismo. Para o qual, ao longo da unidade curricular, iremos promover a compreensão da
criação de um investimento de raiz, de um projecto de desenvolvimento de uma região, a avaliação e viabilidade de
uma nova área de negócio de uma empresa existente ou a criação de um novo produto turístico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit has for base the analysis of practical techniques and of enterprising management in the scope
of the tourist projects. In this direction, it is looked to endow the pupils with knowledge in the scope of the
organization, execution and analysis of investment projects. as well as the concepts related with the investment
decisions; evaluation of projects; selection of the financing sources and structure of capital, nominated in projects
fit in the scope of the sector of the Tourism. For which, throughout the curricular unit, we will go to promote the
understanding of the creation of an one, root investment project of development of a region, the evaluation and
viability of a new area of business of an existing company or the creation of a new tourist product.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Enquadramento institucional de projetos em Turismo
Programa e Política governamentais para o sector do desenvolvimento turístico em Portugal;
O contributo da UE para o desenvolvimento turístico;
O papel e a posição do sector privado na construção de uma nova política para o desenvolvimento turístico em
Portugal;
Organizações nacionais e internacionais com relevo no desenvolvimento turístico.
II- Projetos de investimento em turismo
Classificação e tipologia dos projetos turísticos
Principais etapas para a criação de um projeto
Enquadramento de projetos
Planos de marketing, de investimento e de financiamento
Candidaturas e Programas de financiamento
Regimes de incentivos;
Programas operacionais em vigor; Eixos Prioritários; Despesas elegíveis
Candidaturas
Avaliação dos investimentos: Indicadores económicos e financeiros
Execução financeira
III. Simulação de investimento/Análise de casos práticos
Estudo de mercado
Criação e funcionamento da empresa
10.4.1.5. Syllabus:
I- Institutional framing of projects in Tourism
Tourism governmental Program and Politics for the sector of the tourist development in Portugal;
Contribute of the European Union for the tourist development;
The paper and the position of the private sector in the construction of a new politics for the tourist development in
Portugal;
National and international organizations with relief in the tourist development.
II Projects of investment in tourism
Definition
Classification and typology of Main tourist projects
Stages for the creation of a project
Framing of projects
Plan of marketing
The plan of investment and financing
Candidacies and Programs of financing
Regimes of incentives;
Operational Programs in vigor; With priority axles; Eligible expenditures
Candidacies
Evaluation of the investments
Financial Execution of project
III. Simulation of investment/Analysis of practical cases
Study of market
Creation and Functioning of company
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes.
Para a compreensão de alguns conceitos gerais, essenciais ao entendimento das finanças empresariais, serão
estudados, nos capítulos 1 e 2, alguns princípios e conceitos básicos.
Com o objetivo de fornecer algumas capacidades de análise de projectos aos estudantes, no capítulo 4 estudam-se
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alguns métodos de avaliação de investimentos. Concretamente serão analisados métodos de avaliação em
contexto de certeza e métodos em contexto de incerteza. Finalmente, no capítulo 5 pretende-se que os estudantes
analisem a importância da estrutura dos financiamentos no âmbito do investimento.
Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias para a análise e
avaliação de uma decisão no âmbito de um investimento empresarial.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents have been defined based on the objectives that aim to achieve in this course, as well as skills
to be acquired by students.
To understand some general concepts that are essential to the understanding ofbusiness finance, will be studied in
chapter 1 and 2, some basic concepts and principal: In order to provide analysis capabilities projects in chapter 4
we study some methods of investment appraisal. Specifically evaluation methods will analyzed in context of certain
and methods under of the structure of financing for investment. It is intended at the end of chapters provide
students with the skilss needed for the analysis and evaluation of a decision in a business investment.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As matérias serão lecionadas em aulas teórico-práticas, nas quais serão expostas as diferentes matérias seguidas
de exercícios práticos.
O sistema de avaliação da unidade curricular será com base na realização de um teste escrito e um trabalho de
grupo. A nota mínima exigida do teste escrito de 8 valores (não arredondados). A nota final da unidade curricular
corresponderá à média ponderada do teste e do trabalho de grupo, com a ponderação de 50% cada componente de
avaliação, sendo a nota final mínima para aprovação 10 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The system of evaluation of the curricular unit of Projects and Incentives in Tourism: i) The continuous evaluation
will be made on the basis of the accomplishment of a written test and a work of group. The demanded minimum
note of the written test of 8 values (not rounded off). The final note of the curricular unit will correspond to the
weighed mean of the test and the work of group, with the 50% balance each component of evaluation, being the
minimum final note for approval 10 values.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição das competências previstas deverá ser aprofundada através do estudo cuidado de cada capítulo do
programa, nomeadamente através da apresentação de diapositivos e exemplos da aplicação prática dos conteúdos
programáticos.
Para além de exemplos, o docente deve promover a realização de casos práticos, para um conhecimento mais
profundo das matérias lecionadas, e aplicação prática das mesmas. Para o efeito são fornecidas aos alunos um
manual de apoio à elaboração de projetos de investimento em turismo que os mesmos deverão fazer-se
acompanhar na assistência às aulas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The planned acquisition of skills should be further developed through the careful study of each chapter of the
program, including the presentation of slides and examples of practical application of the program contents.
In addition to examples, the teacher should promote the realization of practical cases, to a deeper knowledge of the
subjects taught, and practical application of them.
For this purpose students is provided theoretical and practical texts that they must be accompanied in attendance
in class.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barros, Carlos (2007). “Avaliação Financeira de Projectos de Investimento”, Escolar Editora.
Brandão, E. (2002), Finanças, Elísio Brandão, 2ª Edição.
Brealey, Richard; Myers, Stewart; ALLEN, Franklin (2007), “Princípios de Finanças Empresariais”, 8.ª Edição,
McGraw-Hill.
Quelhas, Ana Paula e Correia, Fernando (2004), “Manual de Matemática Financeira”. Almedina
Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jaffe, J. (2006), Fundamentals of Corporate Finance, 6.th edition, McGraw-Hill
International Editions.

Mapa XIV - Auditoria e Fiscalidade em Turismo
10.4.1.1. Unidade curricular:
Auditoria e Fiscalidade em Turismo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Sara Alexandra Eiras Serra - 120h (D+PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc visa proporcionar aos alunos os conhecimentos necessários para efectuar um correcto planeamento,
execução e controlo de qualidade do trabalho de auditoria, tendo por base as normas e princípios contabilísticos e
de auditoria, com particular incidência no turismo.
Visa, igualmente, ccompreender as regras gerais de tributação do rendimento; Compreender os princípios
inerentes à tributação dos fluxos internacionais de rendimentos; Assimilar os conceitos fundamentais inerentes ao
IVA, tendo presente a matriz comunitária do imposto. Compreender e aplicar as regras de localização das
operações em sede de IVA; Caracterizar a tributação dos imóveis em sede de IMI e IMT. Conhecer os benefícios
fiscais em sede de tributação do património; Incutir nos alunos um espírito crítico nas diversas matérias
analisadas que condicione opções de um adequado enquadramento e planeamento fiscal. Estas temáticas serão
abordadas dando especial incidência ao sector do turismo.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Audit and Taxation in Tourism aims to provide students with the knowledge necessary to make a proper
planning, execution and quality control of audit work, based on the norms and principles of accounting and
auditing, with particular focus on tourism; Understand the general rules of taxation of income, the IRS and IRC.
Understand the principles inherent in the taxation of international income flows; Assimilate the basic concepts
inherent in the VAT, bearing in mind the array of community tax. Understand and apply the rules of locating
operations in the VAT; To characterize the taxation of real estate in the seat of IMI and IMT. Knowing the tax benefits
in place of taxation of assets, particularly those that apply specifically within the tourism sector; Instill in students a
critical spirit in the various areas discussed options that conditions of an appropriate framework and tax planning,
particularly with regard to the business environment in the tourism sector.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A imagem verdadeira e apropriada
2.A utilidade e limitações da Auditoria
3.A evolução histórica da auditoria
4.A Auditoria em Portugal
5.A atividade profissional do Auditor
6.Tipos de responsabilidade do Auditor
7.Comportamento ético dos administradores e dos Auditores
8.Fraudes e erros
9.Planeamento da Auditoria
10.Conhecimento do negócio
11.Sistema contabilístico e de controlo interno
12.Materialidade e o risco em auditoria
13.Coordenação e supervisão da auditoria
14.Procedimentos de auditoria: Gerais e específicos
15.Documentação da prova de auditoria
16.Certificação (Legal) das Contas
17.Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria
18.Relatório do CF ou FU
19.A tributação do Rendimento (pessoas singulares e pessoas coletivas);
20.O Imposto sobre o Valor Acrescentado;
21.Tributação do Património (Imposto Municipal sobre Imóveis e Imposto sobre Transmissões Onerosas de
Imóveis);
22.Benefícios Fiscais aplicáveis no âmbito do sector do Turismo
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction to Auditing; The Audit and Society; The Planning and Performing an Audit; Audit Reports and
Opinions; Income tax; The Value Added Tax (VAT); Property taxation; Tax benefits applicable under the Tourism
sector.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final desta unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
•Compreender o papel da auditoria na área do turismo.
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•Compreender as regras gerais de tributação do rendimento, em sede de IRS e IRC.
•Assimilar os conceitos fundamentais inerentes ao IVA.
•Caracterizar a tributação dos imóveis em sede de IMI e de IMT.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
At the end of this course students should be able to:
•Understand the role of audit in the area of tourism.
•Understand the general rules of taxation of income, the IRS and IRC.
•To assimilate the basic concepts inherent to VAT.
•Characterize the taxation of real estate in the seat of IMI and IMT.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de avaliação:
•Avaliação da assiduidade e participação dos alunos durante as aulas, com particular incidência quanto à
discussão e resolução de casos práticos e debate dos temas abordados nas aulas;
•Avaliação formativa adequada à aquisição de conhecimentos, capacidades e competências através de testes,
resolução de exercícios e trabalhos, individuais e/ou em grupo;
•A avaliação dos conhecimentos obedecerá às seguintes regras/ponderações:
-Assiduidade, participação do aluno e comportamento em aula (10%);
-1º Teste parcial (45%);
-2º Teste parcial (45%);
•Os alunos dispensados de avaliação contínua são avaliados apenas por exame global.
•Os alunos poderão realizar melhoria de nota nos termos gerais previstos no RIAPA.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this course will be used the following methods of evaluation:
•Evaluation of attendance and participation of students during classes, with particular focus on the discussion and
resolution of case studies and discussion of the topics covered in class;
•Formative assessment appropriate to the acquisition of knowledge, skills and expertise through testing, resolution
of exercises and assignments, individual and group;
•The assessment of knowledge will obey the following rules / weights:
-Assiduity, the student participation and his behavior in the classroom (10%);
-1st partial test (45%);
-2nd partial test (45%).
•Students exempted from continuous assessment are evaluated only by examining global
•Students may perform grade improvement in general terms set out in RIAPA.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o presente programa pretende-se formar alunos qualificados na área da auditoria e da fiscalidade, aptos a
realizar um conjunto assinalável e diversificado de funções, na sequência de uma formação que centra a
aprendizagem no aluno e o prepara para o contexto real de trabalho.
Assim, o pretende-se dotar os alunos com sólidos conhecimentos em auditoria e fiscalidade na área do turismo.
Deste modo, serão desenvolvidos esforços no sentido de preparar e incentivar os alunos a desenvolver e aplicar
mecanismos de consulta e de pesquisa que permitam, de um modo consciente e rigoroso, encarar as situações em
concreto de forma adequada.
Será aplicado, nesta disciplina, o sistema de aulas teórico-práticas, em que, numa primeira fase, se optará por dar
primazia ao magistério do docente, o qual será sempre permeável ao diálogo com os alunos, incentivando a sua
participação. Sempre que possível, a apresentação teórica será complementada por exemplos práticos que ajudem
à melhor compreensão da matéria tratada.
Num segundo momento serão tratadas situações práticas relacionadas com a matéria leccionada, promovendo-se
a intervenção dos alunos, sob a forma de resolução de exercícios práticos, esclarecimentos e diálogo com os
alunos. Os alunos são estimulados a participar activamente no decorrer das aulas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Bruno. (2005), Auditoria e Sociedade – Diferenças de expectativas, Publisher Team.
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