
06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4a-… 1/135

NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Hotelaria e Turismo (IPCA)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Gestão Hoteleira

1.3. Study programme:
Hospitality Management

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Hotelaria e Restauração

1.5. Main scientific area of the study programme:
Hospitality and Catering

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

811

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

345

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

6 semester

1.9. Número máximo de admissões:
40

1.10. Condições específicas de ingresso.
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O acesso ao curso depende da realização de uma das seguintes provas de ingresso: Economia ou Matemática
Aplicada às Ciências Sociais ou Português. A fórmula de cálculo da classificação para acesso ao curso é a seguinte:
Média de secundário: 65%;
Provas de ingresso: 35%; 
Nota de candidatura 100 pontos; 
Nota das provas de ingresso: 95 pontos

1.10. Specific entry requirements.
Access to the course depends on the performance of one of the following entrance exams: Economics or Mathematics
Applied to Social Sciences or Portuguese. 
The calculation formula for the classification for access to the course is as follows:
Average secondary: 65%;
Entrance exams: 35%; 
Application note 100 points; 
Entry competition stake: 95 points.

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos irá ser ministrado nas instalações definitivas da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA,
localizadas na Quinta do Costeado, em Guimarães.

Esta proposta é relativa a um novo ciclo de estudos em Gestão Hoteleira, uma área que pode ser considerada
emergente nos termos do novo Regime Jurídico de Graus e Diplomas (DL Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto) e
cuja criação deve ser valorizada.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
The cycle of studies will be given take place at definitive facilities of the IPCA Higher School of Hospitality and
Tourism, located in Quinta do Costeado, in Guimarães.

This proposal is related to a new cycle of studies in hotel management, an area that can be considered as emergent in
terms of the new Degree and Diplomas Legal Regime (DL no. 65/2018 of August 16).

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._Cap.V - Creditacao_compressed.pdf
1.14. Observações:

Regulamento de creditação, Cap.V, extraído do Regulamento Académico publicado em Diário da República, pelo
Despacho n.º 9030/2020, de 21 de setembro

1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Técnico-Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Técnico-Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Minuta Ata n.º 32 - Ata_CTC_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cafebf67-0ad3-70d0-57ff-5f4f715464c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cb796306-865f-d4bd-7f54-5f4f71802a4c/annexId/bab6f3a1-1f20-ba7c-5b6b-5f734373a0e3
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ATA Pedagógico_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._extrato ca_compressed.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 O curso de licenciatura de Gestão Hoteleira visa formar licenciados de excelência aptos para desempenhar funções
técnicas, de gestão e liderança nas diferentes áreas da indústria da hospitalidade. O curso está organizado de forma a
permitir a aquisição de conhecimentos sólidos e o desenvolvimento de competências científicas e técnicas que
permitam aos estudantes uma entrada qualificada no mercado de trabalho, bem como atuar como empreendedores
proativos no setor dinâmico da hotelaria do século XXI. Este ciclo de estudos está orientado para a gestão e liderança,
o desenvolvimento de trabalho em equipa, planeamento e controlo de operações, otimizando o desenvolvimento de
competências técnicas, comerciais, uso das tecnologias de informação, linguísticas e comunicacionais orientadas
para o cliente, proporcionado uma preparação para responder aos desafios inerentes à indústria hoteleira.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The degree course of Hospitality Management aims to train graduates of excellence able to perform technical,

management and leadership functions in different areas of the hospitality industry. The course is organized in such a
way as to allow the acquisition of solid knowledge and the development of scientific and technical skills that allow
students a qualified entry into the labor market, as well as act as proactive entrepreneurs in the dynamic sector of
hospitality of the 21st century. This cycle of studies is oriented towards management and leadership, teamwork
development, planning and control of operations, optimizing the development of technical, commercial skills, use of
information technologies, linguistic and customer-oriented communication, providing a preparation to respond to the
challenges inherent in the hospitality industry.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 -Domínio das atuais ferramentas de gestão, permitindo a compreensão e atuação eficaz em áreas de gestão de uma

empresa hoteleira como a área comercial, marketing, financeira, recursos humanos;
 -Capacidade de análise dos resultados na empresa, no sentido de capacitar a resolução de problemas e tomada de

decisão, estratégia, liderança e trabalho em equipa, desenvolvimento de iniciativas e projetos visando a excelência;
 -Capacidade de comunicação em várias línguas, potenciando a capacidade de negociação empresarial e a

comunicação interpessoal, no sentido da aplicação eficaz da estratégia de gestão, num contexto nacional e
internacional;

 -Domínio de técnicas nas áreas da Gestão de Operações de Empreendimentos Turísticos, F&B, Revenue Management
e Eventos, cumprindo com políticas de qualidade, segurança alimentar, higiene do trabalho, manutenção;

 -Compreender o sistema turístico de forma a maximizar a gestão das operações na hotelaria.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
 - Mastery of the most current management tools, allowing an understanding and effective performance in the

management areas of a hotel company such as commercial, marketing, financial, and human resources;
 -Ability to analyze the company’s performance, in order to enable problem-solving and decision making, strategy,

leadership and teamwork, development of initiatives and projects aiming at excellence;
 - Ability to communicate in several languages, enhancing the capacity for business negotiation and interpersonal

communication, to effectively apply the management strategy, both in a national and international context; 
 -Mastery of techniques in the areas of Operations Management for Tourism Enterprises, F&B, Revenue Management

and Events, complying with quality policies, food safety, work hygiene, and maintenance;
 -Understand the tourism system to maximize the management of hotel operations.

 

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

 A estratégia do IPCA estabelecida no seu plano estratégico 2021 foi estabelecida tendo em consideração os objetivos
 2020 definidos para o ensino superior no contexto europeu, designadamente o alcance da meta de 40% da população
 com formação superior, a percentagem de estudantes em mobilidade no âmbito do programa Erasmus que deverá

 ultrapassar os 20%, a redução do insucesso escolar para níveis inferiores a 10% e a aposta no investimento em
 investigação, desenvolvimento e inovação. A estratégia da instituição em oferecer um novo ciclo de estudos de
 licenciatura decorre do reconhecimento e acreditação externa da qualidade dos cursos de licenciatura e mestrado

 oferecidos no IPCA, resultando no aumento da procura, quer pelo concurso nacional de acesso, quer pelo concurso
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cb796306-865f-d4bd-7f54-5f4f71802a4c/annexId/3659966c-db9d-73b9-458c-5f7c4f3dcc42
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especial de acesso, e do número de estudantes que ingressam em 1.ª opção. Outra dimensão que justifica a criação
do novo ciclo de estudos de licenciatura em GH é a melhoria significativa na qualificação do corpo docente do IPCA e
consequente aumento do pessoal docente, com destaque para a área científica do curso. O IPCA deu início à sua
oferta formativa na área do turismo em 2009, com a Licenciatura de GAT, ajudando a preencher uma lacuna de
formação superior na área do turismo, que a região do Cávado e Ave reconhece e de que necessita. Em 2015 teve
início a 1.ª edição do curso de Mestrado em Gestão do Turismo, mestrado desenvolvido em parceria com o Instituto
Politécnico do Porto, oferecendo uma resposta aos recém-licenciados das instituições para a continuação da sua
formação, mas também uma resposta importante para estudantes com outros percursos académicos e profissionais.
Neste ano, o IPCA deu início à oferta formativa ao nível de cursos técnicos superiores profissionais, na área do
turismo. O curso de GH assume um papel central na estratégia de posicionamento da ESHT, definida como um modelo
de Escola-Hotel cujo modelo de ensino assenta numa lógica de learning by doing, no âmbito de uma parceria
estabelecida entre o IPCA e o Município de Guimarães. Um olhar sobre o contexto da região onde a ESHT se insere
permite compreender que, numa região onde o turismo tem vindo a crescer e se pretende afirmar, existem
paradoxalmente necessidades de formação orientadas para contextos específicos, nomeadamente, na hotelaria.
Assim, a ESHT propõe este novo CE, assente na metodologia Suíça do aprender fazendo (learning by
doing) procurando que todo o ambiente da licenciatura esteja assente na nova Escola-hotel, com áreas funcionais
adequadas à aprendizagem em contexto de trabalho, como o hotel, as cozinhas profissionais e os laboratórios de
gastronomia e análise sensorial. Salienta-se o crescimento da investigação aplicada realizada nos centros de I&Di do
IPCA e o reconhecimento da sua qualidade no contexto nacional e internacional, estando grande parte do corpo
docente da ESHT associado a centros de investigação reconhecidos pela FCT (CiTUR,GOVCOPP,UNIAG,CICF,
GreenUPorto,CETRAD, CEPESE)

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

The IPCA strategy established in the 2021 strategic plan was defined taking into account the objectives of Portugal
2020 defined for higher education in the European context, in particular the extent of 40% of the population target with
higher education, the percentage of students in mobility within the Erasmus program that is expected to exceed 20%,
the reduction of school failure to below 10% and the commitment to investment in research, development and
innovation.
The strateg y of the institution to offer a new cycle of undergraduate studies stems from the recognition and external
accreditation of the quality of undergraduate and master's degree courses offered in the IPCA, resulting in increased
demand, either by national access competition, either by special competition for access and the number of students
enrolled in 1st option.
Another dimension that justifies the creation of a n ew cycle of undergraduate studies in Hospitality Management is a
significant improvement in the qualification of the teaching staff of the IPCA and consequent increase of teaching staff,
with emphasis on the scientific area of the course.
IPCA started in 2009 its training courses in tourism area, helping to fill a gap of higher education in the area of tourism
in the re gion of Cávado and Ave, where the IPCA is based.
In 2015, the first ed ition of the Master Course in Tourism Management began, a degree developed in partnership with
the Polytechnic Institute of Porto, offering a response to the graduates of the institutions for the continuation of their
training, but also an important education for students with other academic and professional backgrounds. This year,
the IPCA started the training offer at the level of professional higher technical courses, in the area of tourism.
The course in Hospitality Management assumes a central role in the positioning strategy of the School of Hospitality
and tourism, defined as a mod el of schoolhotel whose teaching model is based on a logic of learning by doing, in the
context of a Partnership established between the IPCA and the municipality of Guimarães.
Looking at t he context of the region where the ESHT is inserted, it possible to understand that, in a region where
tourism has been growing steadily, paradoxically there are training needs such as hospitality management. Thus,
ESHT proposes this new cycle of studies, based on the Swiss methodology in learning by doing, aiming to ensure that
the whole environment of the course is based on the new School-hotel, with functional areas suitable for learning in a
work context, such as the hotel, professional kitchens, and the gastronomy and sensory analysis laboratories.
In addition, the growth of applied research conducted at the IPCA R&Di centres and the recognition of their qua lity in
the national and international context. A large part of the ESHT faculty is associated with research centres recognized
by FCT (CiTUR,GOVCOPP,UNIAG,CICF, GreenUPorto,CETRAD, CEPESE)

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:
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<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - .

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 .

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 .

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

811 - Hotelaria e Restauração / Hospitality and
Catering HR/HC 82 0

345 - Gestão e Administração / Management
and Administration GA/MA 51 0

222- Línguas e Literaturas Estrangeiras /
Foreign Languages and Literatures LLE/ FLL 12 9

812 - Turismo e Lazer / Tourism and Leisure TL/TL 17 0
380 - Direito / Law D/L 4 0
461 - Matemática e Estatística / Maths &
Statistics ME/MS 5 0

(6 Items)  171 9  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - - - 1º ano/1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 -

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 -

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Opcional Observações /
Observations (5)

Língua e Cultura Inglesa I / English
Language and Culture I LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3

Língua e Cultura Estrangeira I /
Foreign Language and Culture I LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3 1

Opção - Alemão I/
Espanhol I/ Francês I /
Optional - German I/
Spanish I or French I

Fundamentos do Turismo /
Fundamentals of Tourism TL/TL Semestral 108 TP-45; 4

Gestão de Alimentos e Bebidas /
Food and Beverage Management HR/HC Semestral 162 TP-60; 6

Higiene e Segurança Alimentar /
Food Hygiene and Safety HR/HC Semestral 162 TP-45; 6

Práticas Hoteleiras de Alimentação
e Bebidas / Food and Beverage
Hotel Practices I

HR/HC Semestral 216 PL-90; 8

(6 Items)        
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Mapa III - - - 1º ano/2º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional Observações /
Observations (5)

Língua e Cultura Inglesa II / English
Language and Culture II LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3

Língua e Cultura Estrangeira II /
Foreign Language and Culture II LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3 1

Opção - Alemão II/
Espanhol II/ Francês II/
Optional - German II/
Spanish II or French II

Métodos Quantitativos / Quantitative
Methods ME/MS Semestrral 135 TP-45; 5

Economia do Turismo / Tourism
Economics TL/TL Semestral 135 TP-45; 5

Sistemas e Tecnologias de Informação
Aplicados / Applied Information
Systems and Technologies

HR/HC Semestral 162 TP-60; 6

Práticas Hoteleiras de Alimentação e
Bebidas II / Food and Beverage Hotel
Practices II

HR/HC Semestral 216 PL-90; 8

(6 Items)        

Mapa III - - - 2º ano/1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional Observações /
Observations (5)

Língua e Cultura Inglesa III /
English Language and Culture III LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3

Língua e Cultura Estrangeira III /
Foreign Language and Culture III LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3 1

Opção - Alemão III/
Espanhol III/ Francês III/
Optional - German III/
Spanish III or French III

Legislação do Turismo e Hotelaria /
Tourism and Hospitality Law D/L Semestral 108 TP-45; 4

Gastronomia / Gastronomy HR/HC Semestral 81 TP-30; 3
Comunicação Interpessoal e
Empresarial / Interpersonal and
Business Communication

GA/MA Semestral 162 TP-45; 6

Manutenção e Segurança em
Hotelaria / Hospitality Maintenance
and Safety

HR/HC Semestral 81 TP-30; 3
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Práticas de Alojamento I /
Accommodation Practices I

HR/HC Semestral 216 PL-90; 8

(7 Items)        

Mapa III - - - 2º ano/2º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Língua e Cultura Inglesa IV / English
Language and Culture IV LLE/ FLL Semestral 81 TP-45; 3

Contabilidade e Relato Financeiro /
Accounting and Financial Reporting GA/MA Semestral 108 TP-45; 4

Gestão de Recursos Humanos / Human
Resource Management GA/MA Semestral 108 TP-45; 4

Marketing de Serviços Hoteleiros /
Hospitality Marketing Services GA/MA Semestral 108 TP-45; 4

Enologia / Oenology HR/HC Semestral 81 TP-30; 3
Gestão de Operações de Empreendimentos
Turísticos /Operations Management of
Tourist Enterprises

HR/HC Semestral 162 TP-60; 6

Práticas de Alojamento II / Accommodation
Practices II HR/HC Semestral 162 PL-60; 6

(7 Items)        

Mapa III - - - 3º ano/1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Contabilidade e Controlo de Gestão na
Hotelaria / Hospitality Accounting and
Management Control

GA/MA Semestral 162 TP-45; 6

Gestão Estratégica / Strategic
Management GA/MA Semestral 162 TP-45; 6

Revenue Management em Hotelaria e
Turismo / Revenue Management in
Hospitality and Tourism

GA/MA Semestral 162 TP-60; 6

Organização de Eventos / Events
Management TL/TL Semestral 108 TP-60; 4
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Gestão do Turismo na Era Digital / Tourism
Management in the Digital Age

TL/TL Semestral 108 TP-60; 4

Novas Tendências na Hotelaria / New
Trends in Hospitality HR/HC Semestral 108 TP-60; 4

(6 Items)        

Mapa III - - - 3º ano/2º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Opcional Observações /
Observations (5)

Simulação Empresarial em
Hotelaria / Business Simulation
in Hospitality

HR/GA - HC/MA Semestral 270 PL-90; 10
(5 ECTS em HR & 5
ECTS em GA)/(5 ECTS
IN HC & 5 ECTS IN MA)

Estágio / Internship HR/GA - HC/MA Semestral 540 E-520; OT-20; 20
(10 ECTS em HR & 10
ECTS em GA)/(10 ECTS
IN HC & 10 ECTS IN
MA)

(2 Items)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Língua e Cultura Inglesa I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Inglesa I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 English Language and Culture I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular tem as seguintes objectivos transversais: (1)desenvolver o sentido crítico, conhecimentos e

compreensão dos temas; (2) promover a capacidade de cooperação e comunicação, incrementando igualmente a
capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; (3) aumentar a capacidade de aprendizagem
autónoma e de organização. No que concerne aos objetivos específicos, tratando-se de uma língua estrangeira,
pretende-se prioritariamente (4) incrementar a capacidade comunicativa dos discentes nas áreas mais comuns da
Gestão Hoteleira. Espera-se que no final da UC os alunos progridam significativamente no desenvolvimento das suas
competências linguísticas, com base nos seguintes aspetos: interação/produção oral; expressão escrita;
compreensão oral e escrita.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 English Language and Culture I has the following cross-cutting goals: (1) developing a critical sense, knowledge and

understanding of the issues; (2) promoting cooperation and communication capacity as well as increasing leadership,
by encouraging teamwork; (3) increasing the ability for autonomous learning and organization. With regard to the
subject’s specific learning outcomes, and bearing in mind that this is a foreign language, it primarily aims to (4)
increase the students’ ability to communicate in English in the most common areas in the field of Hospitality
Management. Furthermore, it is expected that at the end of the course students will have made significant progress in
the development of their language skills, based on the following aspects: oral production/ interaction; reading;
listening and writing.  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 I. Carreiras no Turismo e Hospitalidade:

 - Introdução ao sector do turismo e da hospitalidade; 
 - A importância de ser prestável; 

 - Lidar com pedidos de informação;
 - Encontrar um emprego em Gestão Hoteleira;

 - Como se comportar numa entrevista de emprego.
 

II. Informação turística:
 - Indicações de e para o aeroporto;

 - Informar sobre a localidade;
 - Dar direções;

 - Deslocações e transportes.
 

III. Alojamento: 
 - Diferentes tipos de alojamento e serviços; 

 - Instalações e recursos humanos de hotel;
 - Descrever o hotel

 

4.4.5. Syllabus:
 I. Careers in Tourism and Hospitality: 

 - An introduction to the tourism and hospitality industry;
 - Being friendly and helpful; 

- Dealing with enquiries; 
- Finding a job in Hotel Management;

 - How to act in a job interview
 

II. Tourist Information: 
- To and from the airport; 

 - Local knowledge; 
- Giving directions;

 - Getting around;
 

III. Accommodation: 
- Types of accommodation and services provided; 

 - Hotel facilities and staff structure;
 - Describing a hotel.

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta UC visa contribuir para a formação integral do aluno como pessoa e futuro profissional de uma área com grande

especificidade como é a da Gestão Hoteleira. O conteúdo apresentado, ao abordar os temas mais comuns na interação
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em língua inglesa no setor da Hotelaria, nesta UC com mais foco nas carreiras relacionadas com a hospitalidade,
informação turística e introdução à temática do alojamento, (os quais se desenvolverão através das competências
linguísticas de interação/produção oral, expressão escrita e compreensão oral e escrita), contribui para a formação
pessoal e profissional dos discentes, pretendendo atingir os seguintes objetivos: desenvolver os conhecimentos e
compreensão dos temas, bem como o sentido crítico; promover a capacidade de cooperação e comunicação,
incrementando igualmente a capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; aumentar a
capacidade de aprendizagem autónoma e de organização. 
O1, O2, O3 e O4 – C I, CII e CIII

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to contribute to the general education of the student as a person and as a professional-to-be
in an extremely specific area as Hotel Management. By including in the syllabus the most common themes in the
Hospitality interaction (this curricular unit focusing more specifically in careers in hospitality, tourist information and
an introduction to accommodation), the syllabus contributes to the personal and general education of the students,
aiming to reach the following crosscutting objectives: to develop knowledge and critical understanding of the themes;
to promote cooperation and communication skills increasing leadership abilities through teamwork; to increase
autonomous learning and organization. In order to attain these objectives, the development of the following language
skills is decisive: oral production/ interaction, reading, listening and writing. 

O1, O2, O3 and O4 – C I, CII and CIII

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação
teórico-prática. Assim, para o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa e o uso exponencialmente
autónomo da língua inglesa, serão adotadas estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de
aprendizagem autónoma, com o objetivo geral de motivar os alunos através da abordagem de tópicos de interesse s
especificamente da área da Hotelaria, desenvolvendo o sentido crítico e promovendo a capacidade de cooperação e
comunicação, incentivando o trabalho em equipa e aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de
organização.
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem, destacam-se as
seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção, trabalho de grupo e
debate, role play, dedução, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Os alunos devem completar e expandir o trabalho desenvolvido nas horas de contacto através das seguintes
metodologias de aprendizagem autónoma: pesquisa, realização de exercícios; utilização de ferramentas de
autoaprendizagem disponíveis na Internet. 
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível intermédio: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to achieve the proposed goals, the curricular unit’s methodology is based on theoretical-practical principles.
Thus, to develop the communicative and linguistic competence as well as the increasingly autonomous usage of the
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English language, learning and teaching approaches are adopted and autonomous learning methodologies are
fostered, in order to motivate the students through the contact with topics in Hotel Management. As a result, not only
critical thinking is developed but also the ability to cooperate and communicate is promoted, therefore encouraging
students to work as a team and being more autonomous.
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work and debates, role-play, deduction, demonstration and application of the language
structure rules. 
The students must complete and expand the knowledge they acquire during the lessons using the following
autonomous learning methods: research, exercises, and usage of the self-learning tools available on the internet.
These methodologies also aim to foster the following skills at the intermediate level: Speaking (interaction / oral
production), Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Jones, L. (2005). Welcome! English for the Travel and Tourism Industry. Student’s book. Cambridge University Press.
Jacob, M. and Strutt, P. (2003). English for International Tourism. Coursebook. Longman.
Walker, R. and Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 1: Student's Book. Oxford University Press.
Walker, R. and Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 2: Student's Book. Oxford University Press.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira I - Alemão I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira I - Alemão I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture II - German I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua alemã,

particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) adquirir noções básicas
sobre a língua e cultura alemãs; 2) desenvolver a capacidade comunicativa dos alunos nas quatro competências
comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num curso da área da Gestão Hoteleira; 3) reconhecer e
produzir mensagens orais e escritas simples em língua alemã relacionadas com a atividade profissional dos
discentes; 4) caraterizar, de forma simples, a oferta turística de uma cidade/região em língua alemã.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in German, particularly regarding issues

related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to learn basic notions of the German language and culture; 2) to
develop the students’ communicative ability as regards the four main skills (listening, writing, speaking and reading),
especially essential in a Hotel Management course; 3) to understand and produce simple spoken and written messages
which are connected with the students’ professional activity; 4) to characterize the touristic potential of a city/ region in
a simple way.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 I. Apresentação: cumprimentar/despedir-se; apresentar-se e a outros; informação pessoal/profissão; família e

questões pessoais.
 II. Informação turística: meios de transporte; instituições da cidade; dar informações geográficas; pedir e dar

indicações; informar sobre a localidade; falar sobre viagens.
 

4.4.5. Syllabus:
 I. Presentation: to greet; to introduce oneself/others; to give personal information; to inform about one’s job; to talk

about one’s family and personal issues;
 II. Tourist Information: types of transport; the city; giving geographical information; asking for and giving directions;

local knowledge; getting around.
  

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira - Alemão I têm como objetivo primordial oferecer aos

discentes o primeiro contacto com a língua e cultura alemãs e preparar os mesmos para a utilização da língua alvo em
alguns contextos do seu percurso profissional. Para tal, o programa encontra-se dividido em dois grandes temas,
visando o primeiro a apresentação pessoal e potenciar os primeiros contactos na língua alemã. O segundo tema visa a
aquisição de competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em algumas
situações com as quais se podem deparar no seu contexto profissional, tais como informar sobre a cidade e dar
informações. 

 O1 – CP1
 O2, O3 e O4 – CP2

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of Foreign Language and Culture - German I has as its main objective to offer students the first contact

with the German language and culture and prepare them for the use of the target language in some contexts of their
professional career. To this end, the program is divided into two major themes, with the first aiming at personal
presentation and enhancing the first contacts in the German language. The second theme aims at the acquisition of
communicative skills that allow students to interact in a simple way in some situations that they may encounter in their
professional context, such as informing about the city and giving directions.

 
O1 – CP1

 O2, O3 e O4 – CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:

 - Teste global (50% da nota final)
 - Apresentação oral em grupo (25% da nota final)

 - Participação (25% da nota final)
 A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 

 - uma prova escrita (70% da nota final) 
 - uma prova oral (30% da nota final). 

 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 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).

 The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:

 - Global test (worth 50% of the final grade)
 - Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)

 - Participation (worth 25% of the final grade)
 

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
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- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Evans, S., Pude, A. & Specht, F. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Kursbuch. Hueber Verlag GmbH:
München.

Glas - Peters, S., Pude, A. & Reimann M. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Arbeitsbuch. Hueber
Verlag GmbH: München.

Grunwald, A. (2014). Ja, gerne! Deutsch im Tourismus. Cornelsen Verlag.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira I - Espanhol I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira I - Espanhol I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture I - Spanish I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Mary Bell Da Silva Sánchez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua espanhola,
particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) adquirir noções básicas
sobre a língua e cultura espanholas; 2) desenvolver a capacidade comunicativa dos alunos nas quatro competências
comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num curso da área da Gestão Hoteleira; 3) reconhecer e
produzir mensagens orais e escritas simples em língua espanhola relacionadas com a atividade profissional dos
discentes; 4) caraterizar, de forma simples, a oferta turística de uma cidade/região em língua espanhola.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in Spanish, particularly regarding issues
related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to learn basic notions of the Spanish language and culture; 2) to
develop the students’ communicative ability as regards the four main skills (listening, writing, speaking and reading),
especially essential in a Hotel Management course; 3) to understand and produce simple spoken and written messages
which are connected with the students’ professional activity; 4) to characterize the touristic potential of a city/ region in
a simple way.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Apresentação: cumprimentar/despedir-se; apresentar-se e a outros; informação pessoal/profissão; família e
questões pessoais.
II. Informação turística: meios de transporte; instituições da cidade; dar informações geográficas; pedir e dar
indicações; informar sobre a localidade; falar sobre viagens.

4.4.5. Syllabus:
I. Presentation: to greet; to introduce oneself/others; to give personal information; to inform about one’s job; to talk
about one’s family and personal issues.
II. Tourist information: types of transport; the city; giving geographical information; asking for and giving directions;
local knowledge; getting around.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira - Espanhol I têm como objetivo primordial oferecer aos
discentes o primeiro contacto com a língua e cultura espanholas e preparar os mesmos para a utilização da língua
alvo em alguns contextos do seu percurso profissional. Para tal, o programa encontra-se dividido em dois grandes
temas, visando o primeiro a apresentação pessoal e potenciar os primeiros contactos na língua espanhola. O segundo
tema visa a aquisição de competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em
algumas situações com as quais se podem deparar no seu contexto profissional, tais como informar sobre a cidade e
dar informações. 
O1 – CP1
O2, O3 e O4 – CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture - Spanish I has as its main objective to offer students the first contact
with the Spanish language and culture and prepare them for the use of the target language in some contexts of their
professional career. To this end, the program is divided into two major themes, with the first aiming at personal
presentation and enhancing the first contacts in the Spanish language. The second theme aims at the acquisition of
communicative skills that allow students to interact in a simple way in some situations that they may encounter in their
professional context, such as informing about the city and giving directions.
O1 – CP1
O2, O3 e O4 – CP2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Campo alfanumérico (1.000 carateres).
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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
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- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Castro, F. (2010). Uso de la gramatica espanola: elemental. Gramatica y Ejercicios de Sistematizacion para estudiantes
de ELE. Madrid:Edelsa.

Centellas, A., Palacios, A., Goded, M.Y. & Hermoso, A. (2016). Bienvenidos de nuevo. Español para Profesionales.
Turismo y Hostelería. EnClave-ELE.

Gonzalez Tejera, J. (2012). Portugueses y espanoles: una guia para entenderse mejor. Madrid: Minerva Ediciones.

Sans Baulenas, N. & Martin Peris, E. (2012). Gente Hoy 1 - Libro del alumno. Barcelona: Difusion.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira I - Francês I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira I - Francês I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture I - French I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
Optativa

4.4.1.7. Observations:
Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Anabela Ferreira Garcia Pinto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua francesa,
particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) adquirir noções básicas
sobre a língua e cultura alemãs 2) desenvolver a capacidade comunicativa dos alunos nas quatro competências
comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num curso da área da Gestão Hoteleira; 3) reconhecer e
produzir mensagens orais e escritas simples em língua francesa relacionadas com a atividade profissional dos
discentes; 4) caraterizar, de forma simples, a oferta turística de uma cidade/região em língua francesa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in French, particularly regarding issues
related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to learn basic notions of the French language and culture; 2) to
develop the students’ communicative ability as regards the four main skills (listening, writing, speaking and reading),
especially essential in a Hotel Management course; 3) to understand and produce simple spoken and written messages
which are connected with the students’ professional activity; 4) to characterize the touristic potential of a city/ region in
a simple way.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Apresentação: cumprimentar/despedir-se; apresentar-se e a outros; informação pessoal/profissão; família e
questões pessoais.

II. Informação turística: meios de transporte; instituições da cidade; dar informações geográficas; pedir e dar
indicações; informar sobre a localidade; falar sobre viagens.

 

4.4.5. Syllabus:
I. Presentation: to greet; to introduce oneself/others; to give personal information; to inform about one’s job; to talk
about one’s family and personal issues.

II. Tourist information: types of transport; the city; giving geographical information; asking for and giving directions;
local knowledge; getting around.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira - Francês I têm como objetivo primordial oferecer aos
discentes o primeiro contacto com a língua e cultura francesas e preparar os mesmos para a utilização da língua alvo
em alguns contextos do seu percurso profissional. Para tal, o programa encontra-se dividido em dois grandes temas,
visando o primeiro a apresentação pessoal e potenciar os primeiros contactos na língua francesa. O segundo tema
visa a aquisição de competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em algumas
situações com as quais se podem deparar no seu contexto profissional, tais como informar sobre a cidade e dar
informações. 
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O1 – CP1
O2, O3 e O4 – CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture - French I has as its main objective to offer students the first contact
with the French language and culture and prepare them for the use of the target language in some contexts of their
professional career. To this end, the program is divided into two major themes, with the first aiming at personal
presentation and enhancing the first contacts in the French language. The second theme aims at the acquisition of
communicative skills that allow students to interact in a simple way in some situations that they may encounter in their
professional context, such as informing about the city and giving directions.

O1 – CP1
O2, O3 e O4 – CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dubois, A. & Tauzin, B.(2016) Objectif Express A1/A2 Nouvelle Edition. Hachette.

Miguel, C. (2018). Vite et bien A1/A2, 2e édition .CLE.
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Rangel, H. & Martins, F.L. (2018). Apprends et révise la grammaire. Porto: Porto Editora.

Mapa IV - Fundamentos do Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos do Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Principles of Tourism

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TL/TL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Susana Andreia Salgueiro Rachão

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC visa proporcionar o contacto dos estudantes com conceitos, terminologias e métodos de investigação

básicos em Turismo, proporcionando uma perspetiva global de carater científico ao Turismo. Pretende-se
proporcionar aos estudantes uma formação de base composta por um conjunto de elementos essenciais para a
compreensão do fenómeno do Turismo e respetivos impactos, conhecimentos essenciais para o exercício de funções
profissionais no âmbito das áreas do Turismo e Lazer e da Hotelaria e Restauração.

 No final do semestre, os estudantes deverão ter adquirido as seguintes competências: 
 1. Adquirir domínio dos conceitos, classificações e tipologias de Turismo; 

 2. Compreender o sistema turístico e as suas dinâmicas; 
 3. Identificar as principais componentes da procura e da oferta turística;

 4. Analisar o estado atual e a evolução do fenómeno turístico; 
5. Desenvolver uma reflexão metodológica da investigação e Desenhar e planear estudos e projetos de investigação
na área do CE.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to provide the students' contact with concepts, terminologies and basic research methods in

Tourism, providing a global perspective of scientific character to Tourism. It is intended to provide students with a
basic training composed of a set of essential elements for understanding the phenomenon of Tourism and its impacts,
essential knowledge for the exercise of professional functions in the areas of TL and HR.

 At the end of the semester, students should have acquired the following competencies:
 1.To acquire mastery of the concepts, classifications and typologies of Tourism;

 2. Understand the tourist system and its dynamics;
 3. Identify the main components of tourism demand and supply, analyze their fundamental characteristics and identify

the main factors that influence tourism;
 4. Analyse the current state and evolution of the tourism phenomenon; 
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5. Develop a methodological reflection of research, design and plan studies and research projects in the area of the
SC.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento teórico e conceptualização do Turismo
Conceitos introdutórios
Evolução Histórica, Classificações e Tipologias
2. Sistema Turístico
Inter-Relações do Turismo
3. Elementos de Avaliação do Turismo
Conta satélite do Turismo
Avaliação, Métodos e Fontes Estatísticas
Medidas de Avaliação do Turismo
4. Oferta e Procura Turísticas
Noção, caraterísticas e composição da Oferta Turística
Noção, características e determinantes da Procura Turística
Operadores turísticos e agências de viagens
5. O estado atual e tendências do Turismo
Estado atual e tendências do Turismo, a nível mundial e em Portugal;
Planeamento Estratégico do Turismo
6. Metodologias de Investigação em Turismo, Lazer e Hospitalidade 
Processo de investigação 
Desenho da investigação: tema; questão partida; exploração problema; definição do modelo de análise: conceitos
chave e dimensões analíticas; formulação de hipóteses
Disseminação da investigação científica

4.4.5. Syllabus:
1. Theoretical framework and conceptualization of Tourism
Introductory Concepts
Historical Evolution, Classifications and Tyoes of Tourism
2. Touristic System
Tourism Interrelationships
3. Tourism Assessment Elements
Tourism Satellite Account
Assessment, Methods and Statistical Sources
4. Tourist Supply and Demand
Notion, characteristics and composition of the Tourist Offer
Determinants of Tourist Demand
Tour Operators and Travel Agencies
5. The Current State and Trends of Tourism
Current state and trends of tourism, worldwide and in Portugal;
Strategic Tourism Planning
6. Research Methods in Tourism, Leisure and Hospitality
Investigation process
Research design: theme; broken question; exploitation problem; definition of the analysis model: key concepts and
analytical dimensions; hypothesis formulation
Dissemination of scientific research

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de aprendizagem contemplam aulas de exposição teórica relativas aos conteúdos gerais de cada
unidade temática, as quais servirão ao estudante de referencial para a realização de trabalhos aplicados, leituras e
preparação do teste. Haverá discussão nas aulas sobre os aspetos teóricos dos conteúdos e exposição pelos alunos
dos conteúdos de textos científicos consultados, que serão submetidos a debate, nomeadamente em relação a
estudos de caso. Serão também realizadas sessões práticas que contemplarão a orientação de trabalhos individuais e
em grupos de 3 ou 4 estudantes, tanto no decurso das aulas como em regime tutorial. Nas aulas práticas, serão feitos
exercícios e apresentações dos trabalhos realizados, que serão sujeitas a debate alargado ao grupo-turma. Serão
igualmente realizadas visitas de estudos a destinos turísticos de interesse relevante.
cap. 1 visa cumprir com sucesso O1
cap. 2 - O2
cap. 3 e 4 - O 3 e 4
cap. 5 - O 4
cap. 6 - O 5

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning methodologies include theoretical exposition classes related to the general con tents of each thematic
unit, which will serve as the reference student for the accomplishment of applied works, readings and preparation of
the test. There will be discussion in the classes about the theoretical aspects of the contents and exposition by the
students of the contents of the scientific texts consulted, which will be subject to debate, especially in relation to case
studies. There will also be practical sessions that will include the orientation of individual works and in groups of 3 or 4
students, both during the classes and in tutorial regime. In the practical classes, some exercises and presentations of
works will be done, which will be subject to debate to the whole group. Study visits will also be made to tourist
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destinations of relevant interest.
chapter. 1 aims to successfully the O1
chap. 2 - O 2
chap. 3 and 4 - O 3 and 4
chap. 5 - O 4
chap. 6 - O 5

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino estabelecidas para esta unidade curricular são coerentes com os seus objetivos,
nomeadamente, na compreensão e identificação da evolução dos conceitos de Turismo, do sistema turístico, dos
elementos da sua avaliação, assim como das oferta e procura turísticas e o estado atual e tendências do turismo
nacional e internacional.
A avaliação dos alunos deverá ser contínua e operacionalizada da seguinte forma:
- 60% - Teste final;
- 20% - Elaboração de um trabalho em grupos de 3 a 4 estudantes;
- 20% - Exercícios nas aulas.
Nota final é igual à média do teste (60%), exercícios realizados nas aulas (20%) e trabalho em grupo (20%).
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores no teste final.

Avaliação em época de exames: 
- 80% - Teste final;
- 20% - Elaboração de um trabalho prático

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies established for this curricular un it are consistent with its objectives, namely in
understanding and identifying the evolution of the concepts of Tourism, the tourism system, the elements of its
evaluation, as well as tourist supply and demand and the current state and trends in national and international tourism.
The evaluation of students should be continuous and operationalized as follows:
- 60% - Final test;
- 20% - Preparation of a work in groups of 3 to 4 students;
- 20% - Exercises in classes.
Final grade is equal to the mean of the test (60%), the exercises done in class (20%) and the group work (20%).
Note: The student must obtain a minimum of 8 points in the final test.

Assessment during exams:
- 80% - Final test;
- 20% - Elaboration of a practical work

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino estabelecidas para esta unidade curricular são coerentes com os seus objetivos,
nomeadamente, na compreensão e identificação da evolução dos conceitos de Turismo, do sistema turístico, dos
elementos da sua avaliação, assim como das oferta e procura turísticas e o estado atual e tendências do Turismo
nacional e internacional.
A metodologia de aprendizagem permitirá criar dinâmica na participação coletiva dos estudantes (trabalhos em grupo)
assim como na participação em exercícios práticos nas aulas e em visitas de estudo, promovendo-se, deste modo,
uma aprendizagem mais eficiente. Existe uma ligação entre os objetivos da disciplina e as metodologias de
aprendizagem para os estudantes entenderem o fenómeno turístico. Esta UC permitirá ainda desenvolver
conhecimentos intrudutórios de estruturação de um processo de investigação em turismo, lazer e hoapitalidade,
conhecimentos consolidados ao longo do CE noutras unidades curriculares, entre as quais, Métodos Quantitativos,
Economia do Turismo, Novas Tendências na Hotelaria, entre outras.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies established for this curricular unit are consistent with its objectives, namely in
understanding and identifying the evolution of the concepts of Tourism, the tourism system, the elements of its
evaluation, as well as tourist supply and demand and the current state and trends in national and international tourism.
The learning methodology will allow creating a dynamic in the collective participation of the students (group work) as
well as participation in practical exercises in the classes and in study visits, thus promoting more efficient learning.
There is a link between the objectives of the discipline and the learning methodologies for students to understand the
tourism phenomenon. 
This CU will also allow the development of preliminary knowledge for structuring a research process in tourism, leisure
and leisure, knowledge consolidated throughout the SE in other curricular units, including Quantitative Methods,
Tourism Economics, New Trends in Hospitality, among others.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brotherton, B (2015). Researching hospitality and tourism. London: Sage.
Costa, C. (Ed.). (2014). Gestão Estratégica do Turismo: Evolução Epistemológica dos Modelos e Paradigmas, e
Tendências para o Turismo (pp. 19–40). Lisboa: Escolar Editora.
Cunha, L. e Abrantes, A. (2019), Introdução ao turismo. 6ª edição. Lisboa: Lidel – edições técnicas.
Dinis, G., Costa, C., & Pacheco, O. (2017). Indicadores estatísticos do turismo em portugal. Exedra: Revista Científica,
1, 49–69.
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Mill, R. & Morrison, A. (2009). The tourism system. Kendall Hunt.
Organização Mundial do Turismo.(2001). Introdução ao Turismo.São Paulo:Editora Roca Lda.
Sharpley, R. (2018). Tourism, tourists and society. Routledge.
Tribe, J. (2011). The economics of recreation, leisure and tourism. Taylor & Francis.
Umbelino, J. (2014). Os Valores do Território no Laze r e no Turismo. In Z. Costa, C. Brandão, F., 
UNWTO. (2008). Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008.

Mapa IV - Gestão de Alimentos e Bebidas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Alimentos e Bebidas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Food and Beverage Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Filipe Ferreira de Sousa Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final da unidade curricular o aluno deverá ser capaz de:

 1. Conhecer o processo de manufatura de alimentos em contexto de restauração e as operações que o constituem;
 2. Perceber os conceitos de rendimento de preparação, rendimento de confeção e desperdício;

 3. Definir ações para atingir os objetivos gerais da organização, no que diz respeito ao cumprimento dos orçamentos,
bem como implementar ações corretivas;

 4. Elaborar fichas técnicas valorizadas e compreender as vantagens da sua utilização;
 7. Definir preços de custo, de venda e apurar resultados;

 8. Calcular indicadores que permitam avaliar a conjugação entre a popularidade e a rentabilidade dos produtos;
 9. Interagir na ótica do utilizador com software de gestão de alimentos e bebidas (POS e Backoffice);

 10. Conhecer os equipamentos de cozinha profissional, o seu funcionamento e necessidades de manutenção.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 At the end of the curricular unit the students should be able to:

 1. Know the food manufacturing process in the context catering and the operations that constitute it;
 2. Understand the concepts of yield of preparation, yield of confection and waste;

 3. Define actions to achieve the general objectives of the organization, regarding the fulfilment of budgets, as well as to
implement corrective actions;

 4. Create technical data sheets and understand the advantages of using them;
 7. Define cost, sales prices and calculate results;

 8. Calculate ratios to assess the combination of popularity and profitability of products;
 9. Interact in the user's perspective with food and beverage management software (POS and Backoffice);
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10. Know the professional kitchen equipment, its operation and maintenance needs.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1 Caraterização das operações de alimentação e bebidas
1.2 Estrutura organizacional do departamento de F&B
1.3 Funções do gestor de F&B
1.4. Equipamentos, sua operação e necessidades de manutenção
1.5 Serviço ao cliente
2. O ciclo operacional de F&B
2.1 O aprovisionamento no F&B
2.2 Gestão de compras e de stocks
2.3 Receção de mercadorias
2.4 Armazenagem e inventários
3. Gestão de receitas padronizadas e menus
3.1 Fichas técnicas
3.2. Ementas
3.3. Capitações
3.4. Cálculo do preço de venda
3.5. Teste do cortador
3.6. Cálculo dos desperdícios
4. Relação Custos/Receita e controlo
4.1 Custos de alimentos e bebidas
4.2 Centros de custos
4.3 Centros de receitas 
4.4 Margem de contribuição
4.5 Métodos de cálculo do preço de venda 
5. A rentabilidade do negócio
5.1 Análise do rácio de food cost unitário
5.2. Engenharia de menus
5.3 Capacidade máxima do estabelecimento 
6. Software de gestão de F&B (POS e Backoffice)
6.1. Interação na ótica do utilizador

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1 Characterization of food and beverage operations
1.2 Organizational structure of the F & B department
1.3 Functions of the F & B manager
1.4 Equipment, its operation and maintenance needs
1.5 Customer Service
2. The F & B operational cycle
2.1 Supplying at F & B
2.2 Purchasing and stock management
2.3 Receipt of goods
2.4 Warehousing and inventory
3. Standardized recipes management and menus
3.1. Standardized recipes
3.2. Menus
3.3. Capitations
3.4. Sales price calculation
3.5. Cutter Testing
3.6. Calculation of waste
4. Cost / Revenue and Control
4.1 Costs of food and beverages
4.2 Cost Centres
4.3 Revenue centres
4.4 Contribution margin
4.5 Methods of calculating the selling price
5. The profitability of the business
5.1 Analysis of the unit food cost ratio
5.2. Menu engineering
5.3 Maximum capacity of the establishment
6. F & B Management Software (POS and Backoffice)
6.1. Interaction from the user's point of view

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a necessária adequação dos mesmos aos objetivos da
unidade curricular, uma vez que se aborda transversalmente os conceitos, métodos, técnicas e procedimentos
fundamentais à compreensão das temáticas a abordar na unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos foram estruturados de forma a obter uma integração entre a teoria e a prática e cumprir,
de um modo coerente, os objectivos de aprendizagem, concretamente:
- Os capítulos de 1 a 5 do programa permitirão alcançar as competências de 1 a 8 e 10 através da aquisição de
conhecimentos dos conceitos, as suas diferentes óticas e dinâmicas relativas à natureza específica do negócio de
alimentação e de bebidas.
- O capítulo 6 assegurará a transmissão de conhecimentos e competências que permitirão atingir o objetivo 9;

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The structuring of the contents was carried out considering the necessary adaptation of the contents to the objectives
of the curricular unit, since they deal with the concepts, methods, techniques and procedures fundamental to the
understanding of the topics to be addressed in the curricular unit.
The contents were structured in such a way as to achieve an integration between theory and practice and to fulfil in a
coherent way the learning objectives, namely:
- Chapters 1 to 5 of the program will allow the achievement of skills from 1 to 8 and 10 through the acquisition of
knowledge of the concepts, their different perspectives and dynamics related to the specific nature of the food and
beverage business.
- Chapter 6 will ensure the transmission of knowledge and skills that will achieve the objective 9;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia utilizada privilegiará a participação ativa dos alunos, numa dinâmica que adotará os seguintes
métodos: 
Método expositivo e demonstração de procedimentos e técnicas (método demonstrativo).
Método interrogativo: análise critica e discussão de textos e vídeos sobre as temáticas da unidade curricular;
Método ativo: através de pesquisa, na realização de trabalhos;
Nas sessões teóricas serão abordados conceitos básicos que sustentam o conhecimento e, por outro lado, nas
sessões práticas serão desenvolvidas competências técnicas, através da apresentação de casos práticos.
A avaliação final será atribuída da seguinte forma:
Av. contínua:
Teste escrito - 50% (nota mínima de 10)
Formação em contexto real de trabalho - 20% (nota mín 10 e participação mín. obrigatória 90% das aulas)
Trabalho de grupo – 30%
De forma a o aluno ter acesso à época de exames será necessário cumprir os requisitos de presença e avaliação da
formação em contexto de trabalho.
Av. final:
Exame escrito – 100%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology used will focus on the active participation of the students, adopting the following methods:
Expositive method and demonstration of procedures and techniques.
Interrogative method: critical analysis and discussion of texts and videos on the themes of the curricular unit;
Active method: through research, in the accomplishment of works.
In the theoretical sessions will be lectured basic concepts that support food and beverage knowledge and, on the other
hand, in the practical sessions will be developed technical skills, through the presentation of practical cases.
The final evaluation will be allocated as follows:
Continuous ev:
Written test 50% (min 10)
Training in real working context - 20% (min 10 and min compulsory participation to 90% of classes)
Group work 30%
For the student to have access to the exam, it will be necessary to comply with the minimum requirements for
attendance and evaluation of the training classes in work context.
Final ev:
Written exam – 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino/aprendizagem são uma peça fundamental no desenvolvimento dos saberes e
competências a adquirir. O ensino centrar-se-á no aluno e assumirá um papel ativo na sua formação, de forma a
desenvolver todas as suas potencialidades. As estratégias de ensino de cariz teórico-prático e tutorial visam a
autonomia e a reflexividade, potenciando as capacidades analíticas dos alunos, possibilitando a apreensão teórica dos
conceitos e, consequentemente, a sua aplicação prática.
A utilização de uma metodologia expositiva, através da comunicação de conteúdos programáticos, permite a
apreensão de conceitos, procedimentos e técnicas para aplicação nesta área de estudo e facilita a assimilação da
lógica subjacente à própria exposição. O recurso à metodologia demonstrativa privilegia o saber-fazer, através da
resolução de exercícios práticos aumentando assim o nível de participação, motivação e atenção do aluno. O uso de
uma metodologia de ensino interrogativa, através da análise e discussão de vídeos e textos, permite sedimentar os
diversos saberes e competências teóricas, técnicas e operativas facilitando a participação, compreensão,
memorização e integração do saber e promove ainda a capacidade de argumentação e criatividade. O método ativo
desenvolve a capacidade para a auto-aprendizagem e favorece a autonomia, o sentido de responsabilidade e da
capacidade de resolução de problemas, permitindo uma maior interação e aumento de saberes psicomotores. Este
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método favorece ainda as competências de trabalho em equipas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching / learning methodologies are a fundamental piece in the development of the knowledge and skills to be
acquired. The teaching will focus on the student and will take an active role in its formation, to develop all the potential.
The theoretical and practical teaching strategies and tutorial aim at autonomy and reflexivity, enhancing the students'
analytical capacities, making possible the theoretical memorization of concepts and, consequently, their practical
application.
The use of an expository methodology, through the communication of programmatic contents, allows the
apprehension of concepts, procedures and techniques for application in this area of study and facilitates the
assimilation of the logic underlying the exposition itself. The use of demonstrative methodology privileges the know-
how, through the resolution of practical exercises thus increasing the level of participation, motivation and attention of
the student. The use of a methodology of interrogative teaching, through the analysis and discussion of videos and
texts, allows to sediment the various theoretical, technical and operative knowledge and skills facilitating the
participation, understanding, memorization and integration of knowledge and promotes the capacity for argumentation
and creativity. The active method develops the capacity for self-learning and favours autonomy, sense of responsibility
and ability to solve problems, allowing for a greater interaction and increase of psychomotor knowledge. This method
also favours the skills of working in teams.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cousins J. Lillicrap D., Weekes S. (2014); Food & Beverage Service, 9th edition; Hooder Education, Oxon. ISBN 978-
1471807954

Davis B., Lockwood A., Pantelidis I., Alcott P. (2018); Food and Beverage management 6th Edition. Routeledge,
London. ISBN 9781138679313

Monteiro V. (2010). Manutenção de Equipamentos e Sistemas Hoteleiros. Lidel, Lisboa. ISBN 9789727577187

Hayes D., Ninemeier J., Miller A. (2016). Hotel Operations Management (3rd Edition). Pearson London. ISBN:
9780134337623

Gomes, J., (2018). Menu Pricing, Novas Edições Académicas. Brasil. ISBN: 9786202173391

Ninemeier J. (2015) Management of Food and Beverage Operations (6th edition). Educational Institute of the American
Hotel & Motel Association, Fernandina Beach, FL. ISBN: 9780866124765

Ribeiro, J. (2011). Introdução à Gestão da Restauração, Lidel, Lisboa. ISBN: 9789727576913

Mapa IV - Higiene e Segurança Alimentar

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Higiene e Segurança Alimentar

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Food Hygiene and Safety

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Susana Maria Gomes Caldas de Fonseca

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1 - Conhecer os efeitos negativos da interação entre microrganismos e alimentos;
2- Conhecer as diferentes origens/fontes de contaminação microbiana e os fatores relevantes para o crescimento
microbiano nos alimentos;
3- Reconhecer os principais agentes etiológicos de doenças de origem alimentar;
4- Compreender a importância dos planos de pré-requisitos;
5- Saber avaliar e interpretar os resultados das análises microbiológicas de alimentos, água para consumo humano,
superfícies e manipuladores de alimentos;
6- Conhecer a legislação que regula o setor alimentar;
7- Conhecer os perigos relevantes para o consumidor presentes na cadeia alimentar;
8- Fazer análises de risco para o consumidor, relativamente aos perigos existentes na cadeia alimentar;
9- Usar a terminologia e os termos corretos associados à segurança alimentar;
10- Implementar sistemas de segurança alimentar, baseados em princípios de HACCP.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
After completion of this course students are expected to be able to:
1- To know the negative effects of the interaction between microorganisms and foods;
2- Know the different origins / sources of microbial contamination and factors relevant to microbial growth in food;
3- Recognize the main etiological agents of food-borne diseases;
4- Understand the importance of prerequisite programs
5- To know how to evaluate and interpret the results of microbiological tests of food, water for human consumption,
surfaces and food handlers;
6- Know the legislation that regulates the food sector;
7- Know the relevant dangers to the consumer in the food chain;
8- Carry out risk analyses for the consumers on the dangers in the food chain;
9- Use the correct terminology and terms associated with food safety
10- Implement food safety systems, based on HACCP principles. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Microbiologia alimentar
Microrganismos produtores de alimentos, de alteração e patogénicos;
Fontes de contaminação microbiana dos alimentos;
Fatores intrínsecos e extrínsecos para o crescimento microbiano nos alimentos;
Doenças microbianas transmitidas por água e/ou alimentos;
Perigos microbiológicos e infeções de origem alimentar;

2. Segurança alimentar
Enquadramento legal
O Princípio da Precaução, conceito de perigo, rastreabilidade e análise de risco

3. Higiene
Pré-requisitos de higiene. 
Higiene pessoal, das instalações, equipamentos e utensílios. 
Elaboração de planos de higienização. 
Higiene dos alimentos;
Segurança nas operações de manutenção;
Controlo de pragas.

4. Produção, cadeia alimentar e controlo 
Produção de alimentos seguros;
Armazenagem;
Embalagem;
Transporte;
Distribuição e exposição em venda;
Controlo analítico a alimentos.

5. Sistemas de segurança alimentar
Normas;
Pré-requisitos;
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HACCP; princípios e metodologia;
Auditorias

4.4.5. Syllabus:
1. Food Microbiology
- food producing, altering and pathogenic micro-organisms;
- sources of microbial contamination of food;
- Intrinsic and extrinsic factors for microbial growth in food;
- microbial diseases transmitted by water and / or food;
- Microbiological hazards and food-borne infections
2. Food safety
- Legal and Regulatory Framework;
- The Precautionary Principle, concept of danger, traceability and risk analysis.
3. Hygiene
- Prerequisites of hygiene.
- Personal hygiene, facilities, equipment and utensils.
- Preparation of sanitation plans.
- Food hygiene;
- Safety in maintenance operations;
- Pest control.
4. Production, food chain and control
- Production of safe food;
- Storage;
- Packing;
- Transport;
- Distribution and exhibition on sale;
- Analytical control of food.
5. Food safety systems
- Standards;
- Prerequisites;
- HACCP; principles and methodology;
- Audits. 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão organizados de forma a dividir esta unidade curricular em duas partes. A primeira
parte corresponde a conhecimentos relativos a microbiologia alimentar onde serão abordadas áreas do conhecimento
relativas à caracterização dos microrganismos importantes para o setor alimentar. 
A segunda parte da unidade curricular, e a mais extensa, transmitirá aos alunos conhecimentos de segurança
alimentar que serão importantes de forma a que os futuros profissionais estejam sensibilizados para gerir operações
que produzam alimentos seguros em contexto de gastronomia e restauração.
Assim:
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1, 2, 3 e
4.
O capítulo 2 - objetivos de aprendizagem 6, 8, 9 e 10.
O capítulo 3 - objetivos de aprendizagem 4 e 10.
O capítulo 4 - objetivos de aprendizagem 5, 7 e 10.
O capítulo 5 - objetivos de aprendizagem 8 e 10.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are organized to divide this course into two parts. The first part corresponds to knowledge
related to food microbiology where areas of knowledge related to the characterization of microorganisms important to
the food sector will be addressed.
The second part of the course, and the most extensive, will transmit to students knowledge of food security that will be
important so that future professionals are aware of how to manage operations that produce safe food in the context of
gastronomy and catering.
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 1, 2, 3 and 4.
Chapter 2 - objectives 6, 8, 9 and 10.
Chapter 3 - objectives 4 and 10.
Chapter 4 - objectives 5, 7 and 10.
Chapter 5 - objectives 8 and 10.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta unidade curricular divide-se em aulas de exposição teóricas (50%) e em aulas práticas (50%). As aulas
práticas visam a elaboração de um trabalho sobre a implementação de um sistema de segurança alimentar numa
empresa, baseado em princípios de HACCP.
Nas aulas práticas serão analisados também casos de estudo de sistemas de segurança alimentar já implementados.
Os alunos serão instigados a criar também a documentação necessária de apoio a um sistema de segurança alimentar.
A nota da unidade curricular será atribuída da seguinte forma:
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Avaliação contínua:
- 50% teste de avaliação (nota mínima 10)
- 50% trabalho prático (nota mínima 10, presença mínima a 80% das aulas lecionadas)
O acesso à época de exames só poderá ser feito se o aluno tiver aproveitamento na parte prática, quer na nota
atribuída, bem como à presença na mesma.
Avaliação final:
- Exame – 70%
- Trabalho prático individual - 30%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of this curricular unit is divided into theoretical exposition classes (50%) and practical classes (50%). The
practical classes aim at the elaboration of a written assignment on the implementation of a food safety system in a
company based on HACCP principles.
In the practical classes will also be analysed case studies of food safety systems already implemented. Students will
also be encouraged to create the necessary documentation to support a food safety system. 
The grade of the course unit will be assigned as follows:
Continuous evaluation:
- 50% evaluation test (minimum mark 10)
- 50% practical work (minimum grade 10, minimum presence at 80% of practical classes)
Access to the examination period can only be done if the student has the practical part done, with a minimum grade
and attendance.

Final evaluation:
- Written exam – 70%
- Individual practical work - 30%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo a segurança alimentar e a gestão de sistemas baseados em princípios de HACCP um requerimento obrigatório
legal no enquadramento europeu, é certo que profissionais de hotelaria terão necessidade de implementação destes
sistemas nas suas empresas. Por isso, é dada uma elevada relevância às aulas práticas, que têm carácter obrigatório.
Nestas aulas, os alunos serão incentivados a criar um sistema de segurança alimentar para a manufatura de um
produto, ou para uma instalação alimentar.
O ensino prático é fundamental para os alunos de hotelaria, pois mais do que obtenção de conceitos teóricos, a
segurança alimentar alicerça-se na implementação e gestão de sistemas onde é obrigatória uma evidencia documental
dos processos ao longo do tempo. Por isso foi atribuída às aulas práticas uma relevância especial, com presenças
mínimas obrigatórias.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Since food safety systems and management are based on HACCP principles, which are a mandatory legal requirement
in the European framework, it is certain that hotel professionals will need to implement these systems in their
companies. Therefore, practical classes are given high importance, which are compulsory. In these classes, students
will be encouraged to create a food safety system for the manufacture of a product, or for a food facility.
Practical teaching is fundamental for hospitality students, because more than obtaining theoretical concepts, food
safety is based on the implementation and management of systems where document evidence of the processes is
mandatory. For this reason, practical lessons were assigned a special relevance, with minimum compulsory
attendance.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Heredia N., Wesley I., García J. (2009). Microbiologically safe foods. Wiley, N. Jersey. ISBN: 9780470053331
FAO/WHO Food Standards (2019). Codex Alimentarius. Disp. http://codexalimentarius.net
Baptista P., Linhares M. (2005). Higiene e Segurança Alimentar na Restauração, I. Forvisão, Guimarães. ISBN: 972990
Baptista P., Antunes C. (2005). Higiene e Segurança Alimentar na Restauração, II. Forvisão, Guimarães. ISBN
9729909989
United States Department of Health and Human Services (2017). Food Code 2017. Disp.:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/ucm595139.htm
Reg. (CE) 178/2002 do Parl. Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que determina os princípios e normas
gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios.
Reg. (CE) 852/2004 do Parl. Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios

Mapa IV - Práticas Hoteleiras de Alimentação e Bebidas I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas Hoteleiras de Alimentação e Bebidas I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Food and Beverage Hotel Practices I



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4a… 28/135

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 216

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. ECTS:
 8

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Filipe Pereira (45h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Sandra Bebiana Carvalho Monteiro (45h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:

 1. Reconhecer e aplicar técnicas de iniciação de produção em cozinha profissional, para as diversas tipologias de
alimentos, ao nível da preparação, confeção e serviço ao cliente;

 2. Reconhecer e dominar as operações que decorrem na cozinha e bar profissional, desde a receção de matérias-
primas ao serviço de comidas ao cliente;

 3. Reconhecer e operar em segurança todos os equipamentos e utensílios disponíveis numa cozinha e bar
profissional;
4. Aplicar técnicas de limpeza e desinfeção de acordo com o definido;

 5. Organizar e planificar as diversas tarefas e técnicas que compõem o serviço de restauração e catering;
 6. Organizar e planificar as diversas tarefas e técnicas que compõem o serviço de bar;

 7. Conhecer a funções, regras e ética aplicadas ao profissional de hotelaria e restauração.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Upon completion of this course, students should be able to:

 1. Recognize and apply initiation production techniques in a professional kitchen, for the different typologies of food,
at the level of the preparation, confection and service to the client;

 2. Recognize and master the operations that take place in the kitchen and professional bar, from the reception of raw
materials to customer food service;

 3. Recognize and operate safely all equipment and utensils available in a professional kitchen and bar;
 4. Apply cleaning and disinfection techniques as defined;

 5. Organize and plan the various tasks and techniques that make up the catering service;
 6. Organize and plan the various tasks and techniques that make up the bar service;

 7. To know the functions, rules and ethics applied to hotel and restaurant professionals.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. O profissional de gastronomia

 Código de conduta e ética
 Uniforme trabalho

 2. Equipamentos, utensílios e ingredientes
 Identificação e operação segura de equipamentos

 Identificação dos alimentos e dos seus constituintes: carnes vermelhas, aves, peixes, moluscos, mariscos crustáceos,
vegetais, frutas, grãos, gorduras e leguminosas

 3. Preparação de sopas, molhos para saladas e caldos
 Técnicas preparação e confeção

 4. Confeção de carnes, frango, peixes e outros produtos aquáticos
 Preparação, temperos e marinadas

 Técnicas de confeção como grelhar, assar, saltear, fritar e fritar por imersão
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Técnicas de confeção por cozedura convencional, a vapor e estufar
5. Preparação e confeção de vegetais, tubérculos, grãos, leguminosas e massas alimentícias
Técnicas preparação e confeção
6. Serviço queijos e confeção de ovos
7. Técnicas de apresentação e decoração para os vários tipos de serviço
Serviço self-service
8. Iniciação às técnicas de serviço em bar
Serviço cafetaria
Sanduiches quentes/frias

4.4.5. Syllabus:
1. The gastronomic professional
Code of conduct and ethics;
The work uniforms.
2. Equipment, utensils and ingredients
Identification and safe operation of equipment;
Identification of foods and their constituents: red meats, poultry, fish, molluscs, crustacean shellfish, vegetables,
fruits, grains, fats and legumes.
3. Preparation of soups, salad dressings and broths
Preparation and preparation techniques
4. Confectionery for meat, poultry, fish and other aquatic products
Preparation, seasonings and marinades;
Cooking techniques such as broiling, roasting, sautéing, frying and frying by immersion;
Cooking techniques by conventional cooking, steam and steaming;
5. Preparation and preparation of vegetables, tubers, grains, legumes and pasta
Preparation and preparation techniques
6. Cheese and egg-making service
7. Presentation and decoration techniques for the various types of service
Self-service
8. Introduction to bar service techniques
Cafeteria service
Hot and cold sandwiches.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão organizados de modo a apresentar de uma forma
transversal o universo da cozinha profissional aos estudantes de hotelaria. Numa primeira fase os alunos serão
consciencializados da importância de trabalhar dentro de um código de ética e em perfeita segurança com ao
ambiente envolvente e com os consumidores.
Assim:
Os capítulos 1 e 2 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 3, 4
e 7.
Os capítulos 3, 4, 5, 6, e 7 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de
aprendizagem 1, 2, 5 e 7.
O capítulo 8 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 6.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this curricular unit are organized in such a way as to present in a transversal way, the universe of
professional cooking to hospitality students. In a first stage, the students will be made aware of the importance of
working within a code of ethics and in perfect safety with the surrounding environment and with the consumers.
Chapters 1 and 2 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives 3, 4 and 7.
Chapters 3, 4, 5, 6, and 7 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 1, 2, 5 and 7.
Chapter 8 of the program aims to work on content to successfully fulfil the learning objective 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta unidade curricular será feito aulas de teórico-práticas (100%), realizadas em cozinha de catering,
cozinha à la carte, laboratório de gastronomia e também no bar, onde será feita a familiarização com o ambiente e
ferramentas de trabalho. Os alunos estarão sempre envolvidos em atividades de cozinha e bar com contacto direto
com os clientes. De forma a articular com sucesso esta metodologia de ensino, os alunos estarão divididos por turmas
de 20 alunos cada.
A nota será atribuída da seguinte forma:
Avaliação contínua:
50% prova individual prática (nota mínima 10)
50% trabalhos práticos individuais e postura nas aulas práticas (nota mínima 10)
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 90% das aulas. 
Avaliação final:
O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.
50% nota da prova individual prática
50% nota de exame individual escrito
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of this CU will be done in theoretical-practical classes (100%), held in catering kitchen, à la carte kitchen,
gastronomy laboratory and also in the bar, where the familiarization with the culinary environment and work tools will
be done.
Students will always be involved in kitchen and bar activities with direct contact with customers. To successfully
articulate this teaching methodology, students will be divided into groups of 20 students each.
The grade will be assigned as follows:
Continuous evaluation:
50% individual practical test (minimum grade 10)
50% individual practical assignments and posture in practical classes (minimum grade 10)
Note: A mandatory presence will be required for 90% of classes. 

Final evaluation:
- Access to the exam season can only be done with a minimum grade and a mandatory minimum presence in practical
classes.
- 50% grade of individual practical test
- 50% individual written exam grade 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem a 100% em contexto de trabalho, com o
desenvolvimento de preparações gastronómicas diversas e a devida pressão com o serviço ao cliente tipo self-service
e também no serviço de bar, dando seguimento a pedidos de clientes, sempre sob supervisão do docente. Desde a
aula número um os alunos estarão imersos no normal contexto de trabalho.
Estas aulas de cariz eminentemente prático serão feitas também com recurso a técnicas tipo oficina de trabalho, onde
o docente demonstra as técnicas com um suporte teórico e depois incita os alunos numa realização similar, onde a
avaliação da performance do aluno estará sempre presente. Estas demonstrações serão feitas em todas as
componentes do programa.
Desde o início da unidade curricular será estimulado também a realização de trabalhos em equipa, coordenados pelo
docente, com a formação de equipas dentro da turma que ocuparão as diferentes estações de trabalho que constituem
uma cozinha de catering e o bar, sendo estes, componentes importantes de um departamento de alimentação e
bebidas.
A realização em simultâneo da unidade curricular de Higiene e segurança alimentar é fundamentar de forma a os
alunos terem conhecimentos para produzirem alimentos seguros.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
boosting their critical spirit, framed in a 100% learning-by-doing, in the work context, with the development of diverse
gastronomic preparations. There will be also the pressure with the service to the client in a self-service and in the bar,
fulfilling to requests of clients, always with teacher supervision. Since class number one students will be immersed in
the normal working context.
These eminently practical classes will also be made using workshop techniques, where the teacher demonstrates the
techniques with a theoretical support and then encourages the students in a similar realization, where the evaluation of
the student's performance will always be present. These demonstrations will be done on all components of the
program.
From the beginning of the curricular unit will also be stimulated the accomplishment of team work, coordinated by the
teacher, with the formation of teams within the group that will occupy the different workstations that constitute a
catering kitchen and the bar, being these important components of a food and beverage department.
The simultaneous accomplishment of the Food Safety curricular unit is fundamental for students to have knowledge
how to produce safe foods.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cousins J. Lillicrap D., Weekes S. (2014); Food & Beverage Service, 9th edition; Hooder Education, Oxon. ISBN 978-
1471807954
Institut Paul Bocuse (2016). Institut Paul Bocuse Gastronomique. Hamlyn, London. ISBN: 9780600634171
Maincent-Morel M. (2006). Manual de Cozinha 1 - Técnicas e Preparações Base. Porto Editora, Porto. ISBN:
9789720063342.
Modesto L., (2012). Cozinha Tradicional Portuguesa. Editorial Verbo, Lisboa. ISBN: 9789722230896
Murphy, J. (2013). Principles and practices of bar and beverage management. Oxford : Goodfellow Publishers. ISBN
9781908999375.
Pepin J. (2012). Jacques Pepin’s New Complete Techniques: Revised Edition of the Classic Work. Black Dog &
Leventhal, New York. ISBN: 9781579121655
The Culinary Institute of America (2012). Garde Manger: The Art and Craft of the Cold Kitchen. John Wiley and Sons. N.
Jersey. ISBN 978-0470587805
Wareing M, Hill S., Trotter C & Hall L. (2009). Facas – técnicas de corte. Livraria Civilização, Porto. ISBN:
9789895507108

Mapa IV - Língua e Cultura Inglesa II
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Língua e Cultura Inglesa II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
English Language and Culture II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem as seguintes objectivos transversais: (1)desenvolver o sentido crítico, conhecimentos e
compreensão dos temas; (2) promover a capacidade de cooperação e comunicação, incrementando igualmente a
capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; (3) aumentar a capacidade de aprendizagem
autónoma e de organização. No que concerne aos objetivos específicos, tratando-se de uma língua estrangeira,
pretende-se prioritariamente (4) incrementar a capacidade comunicativa dos discentes nas áreas mais comuns da
Gestão Hoteleira. Espera-se que no final da UC os alunos progridam significativamente no desenvolvimento das suas
competências linguísticas, com base nos seguintes aspetos: interação/produção oral; expressão escrita;
compreensão oral e escrita.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
English Language and Culture II has the following cross-cutting goals: (1) developing a critical sense, knowledge and
understanding of the issues; (2) promoting cooperation and communication capacity as well as increasing leadership,
by encouraging teamwork; (3) increasing the ability for autonomous learning and organization. With regard to the
subject’s specific learning outcomes, and bearing in mind that this is a foreign language, it primarily aims to (4)
increase the students’ ability to communicate in English in the most common areas in the field of Hospitality
Management. Furthermore, it is expected that at the end of the course students will have made significant progress in
the development of their language skills, based on the following aspects: oral production/ interaction; reading;
listening and writing.  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Alimentos e bebidas:
- Bebidas: bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
- Alimentos: vegetais, frutas, grãos, carnes e aves; Lacticínios, peixes e mariscos; Especiarias, ervas, nozes e
sementes.

II. Cozinha:
- Utensílios e equipamentos;
- Métodos de cozinhar;
- Descrição de receitas;
- Cozinha portuguesa: pratos tradicionais portugueses e receitas portuguesas.
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III. Servir hóspedes:
- Ao pequeno-almoço: oferecer comida e bebida e receber pedidos;
- No Bar: receber pedidos no bar, recomendar algo, receber pagamentos e lidar com reclamações;
- No Restaurante: receber os clientes, distribuir menus e anotar pedidos; Receber pedidos, explicar pratos e escolher
bebidas. Perguntar sobre sobremesa e café, trazer a conta e fazer o pagamento.

4.4.5. Syllabus:
I. Food and Beverages:
- Beverages: Non-alcoholic drinks and alcoholic drinks;
- Food: vegetables, fruit, grains; meat and poultry; Dairy and Fish and shellfish; Spices and Herbs and Nuts and Seeds

II. Cooking: 
- Tools and Equipment;
- Cooking methods;
- Describing recipes;
- Portuguese cuisine: explaining traditional Portuguese dishes and Portuguese recipes.

III. Serving guests:
- At Breakfast: saying where things are, Offering food and drink and taking breakfast orders; 
- At the Bar: taking orders at the bar, recommending something, taking payment and dealing with complaints; 
- In the restaurant: welcoming diners, giving out menus and taking orders. Taking food orders, explaining dishes and
choosing drinks. Asking about dessert and coffee, bringing the bill and handling payment.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir para a formação integral
do aluno como pessoa e futuro profissional de uma área com grande especificidade como é a da Gestão Hoteleira.
Para tal o conteúdo apresentado, ao abordar os temas mais comuns na interação em língua inglesa no setor da
Hotelaria, nesta UC com mais foco nos serviços de restauração, (os quais se desenvolverão através das competências
linguísticas de interação/produção oral, expressão escrita e compreensão oral e escrita), contribui para a formação
pessoal e profissional dos discentes, pretendendo atingir os seguintes objetivos: desenvolver os conhecimentos e
compreensão dos temas, bem como o sentido crítico acerca dos mesmos; promover a capacidade de cooperação e
comunicação, incrementando igualmente a capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa;
aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e de organização. 

O1, O2, O3 e O4 – C I, CII e CIII

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to contribute to the general education of the student as a person and as a professional-to-be
in an extremely specific area as Hotel Management. By including the most common themes in the Hospitality
interaction (this curricular unit focusing more specifically in the area of food, beverages, cooking and serving guests),
the syllabus contributes to the personal and general education of the students, aiming to reach the following
crosscutting objectives: to develop knowledge and critical understanding of the themes; to promote cooperation and
communication skills increasing leadership abilities through teamwork; to increase autonomous learning and
organization. In order to attain these objectives, the development of the following language skills is decisive: oral
production/ interaction, reading, listening and writing. 

O1, O2, O3 and O4 – C I, CII and CIII

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)
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In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação
teórico-prática. Assim, para o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa e o uso exponencialmente
autónomo da língua inglesa, serão adotadas estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de
aprendizagem autónoma, com o objetivo geral de motivar os alunos através da abordagem de tópicos de interesse s
especificamente da área da Hotelaria, desenvolvendo o sentido crítico e promovendo a capacidade de cooperação e
comunicação, incentivando o trabalho em equipa e aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de
organização.
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem, destacam-se as
seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção, trabalho de grupo e
debate, role play, dedução, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Os alunos devem completar e expandir o trabalho desenvolvido nas horas de contacto através das seguintes
metodologias de aprendizagem autónoma: pesquisa, realização de exercícios; utilização de ferramentas de
autoaprendizagem disponíveis na Internet. 
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível intermédio: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to achieve the proposed goals, the curricular unit’s methodology is based on theoretical-practical principles.
Thus, to develop the communicative and linguistic competence as well as the increasingly autonomous usage of the
English language, learning and teaching approaches are adopted and autonomous learning methodologies are
fostered, in order to motivate the students through the contact with topics in Hotel Management. As a result, not only
critical thinking is developed but also the ability to cooperate and communicate is promoted, therefore encouraging
students to work as a team and being more autonomous.
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work and debates, role-play, deduction, demonstration and application of the language
structure rules. 
The students must complete and expand the knowledge they acquire during the lessons using the following
autonomous learning methods: research, exercises, and usage of the self-learning tools available on the internet.
These methodologies also aim to foster the following skills at the intermediate level: Speaking (interaction / oral
production), Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O’Hara, F. (2002). Be My Guest: English for the Hotel Industry (Student’s Book). Cambridge: Cambridge University
Press.
Pohl, A. (2002) . Test Your Professional English: Hotel and Catering. Essex:Penguin.
Seymour, M. (2011). Hotel and Hospitality English.London: HarperCollins Publishers.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira II - Alemão II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira II - Alemão II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture II - German II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
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3

4.4.1.7. Observações:
Optativa

4.4.1.7. Observations:
Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua alemã,
particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua alemã relacionadas
com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área da alimentação e bebidas; 3)
aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua alemã.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in German, particularly regarding issues
related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Food and Beverages; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the German language.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Alimentação e Bebidas: ingredientes; hábitos alimentares; descrever um prato; seguir uma receita; formas de
cozinhar; caracterização de dietas.

II. Serviços de Restaurante e Bar: servir um cliente; recomendar e explicar um prato ou bebida; lidar com reclamações;
pagamentos.

4.4.5. Syllabus:

I. Food and Beverage: ingredients; eating habits; describing a dish; following a recipe; ways of cooking;
characterization of diets.
II. Restaurant and bar services: serving a customer; recommending and explaining a dish or a drink; dealing with a
complaint; payments.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira II - Alemão II têm como objetivo primordial consolidar o
contacto com a língua e cultura alemãs e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns contextos
do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de serviços de restaurante e bar. Para tal, o
programa encontra-se dividido em dois grandes temas, visando o primeiro a aquisição e consolidação do vocabulário
e estruturas fundamentais do tema. O segundo tema visa a aquisição de competências comunicativas que permitam
aos discentes interagir de forma simples em algumas situações com as quais se podem deparar no seu contexto
profissional tais como servir um cliente no restaurante, recomendar uma bebida, lidar com uma reclamação, entre
outros. 
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture II - German II has as its main objective to consolidate the contact with
the German language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the restaurant and bar services. To this end, the program is divided into
two major themes, with the first aiming to acquire and consolidate the vocabulary and fundamental structures of the
theme. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow students to interact in a simple
way in some situations that they may encounter in their professional context, such as serving a customer in the
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restaurant, recommending a drink, dealing with a complaint, among others.
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Campo alfanumérico (1.000 carateres).

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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Evans, S., Pude, A. & Specht, F. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Kursbuch. Hueber Verlag GmbH:
München.

Glas - Peters, S., Pude, A. & Reimann M. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Arbeitsbuch. Hueber
Verlag GmbH: München.

Grunwald, A. (2014). Ja, gerne! Deutsch im Tourismus. Cornelsen Verlag.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira II - Espanhol II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira II - Espanhol II
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture II - Spanish II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Mary Bell Da Silva Sánchez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua francesa,

particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua espanhola
relacionadas com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área da alimentação e
bebidas; 3) aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua espanhola.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in spanish, particularly regarding issues

related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Food and Beverages; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the Spanish language.

  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 

I. Alimentação e Bebidas: ingredientes; hábitos alimentares; descrever um prato; seguir uma receita; formas de
cozinhar; caracterização de dietas.

 
II. Serviços de Restaurante e Bar: servir um cliente; recomendar e explicar um prato ou bebida; lidar com reclamações;
pagamentos.

 

4.4.5. Syllabus:
 I. Food and Beverage: ingredients; eating habits; describing a dish; following a recipe; ways of cooking;

characterization of diets.
 II. Restaurant and bar services: serving a customer; recommending and explaining a dish or a drink; dealing with a

complaint; payments.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira II - Espanhol II têm como objetivo primordial consolidar
o contacto com a língua e cultura espanhola e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns
contextos do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de serviços de restaurante e bar. Para
tal, o programa encontra-se dividido em dois grandes temas, visando o primeiro a aquisição e consolidação do
vocabulário e estruturas fundamentais do tema. O segundo tema visa a aquisição de competências comunicativas que
permitam aos discentes interagir de forma simples em algumas situações com as quais se podem deparar no seu
contexto profissional tais como servir um cliente no restaurante, recomendar uma bebida, lidar com uma reclamação,
entre outros. 
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture II - Spanish II has as its main objective to consolidate the contact with
the Spanish language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the restaurant and bar services. To this end, the program is divided into
two major themes, with the first aiming to acquire and consolidate the vocabulary and fundamental structures of the
theme. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow students to interact in a simple
way in some situations that they may encounter in their professional context, such as serving a customer in the
restaurant, recommending a drink, dealing with a complaint, among others.
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
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These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gueidão, G. & Daza, T. (2015). Aplica el Español. Porto: Porto Editora. 
Goded, M. (2010). Bienvenidos. Español para Profesionales de Turismo e Hostelería. Madrid: Enclave-ELE.
Moreno, C. & Tuts, M. (2009). Cinco Estrellas ( Español para El Turismo). Madrid: Sgel.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira I - Francês II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira I - Francês II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture II - French II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Anabela Ferreira Garcia Pinto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua francesa,

particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua francesa
relacionadas com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área da alimentação e
bebidas; 3) aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua francesa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in French, particularly regarding issues

related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Food and Beverages; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the French language.

  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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I. Alimentação e Bebidas: ingredientes; hábitos alimentares; descrever um prato; seguir uma receita; formas de
cozinhar; caracterização de dietas.

II. Serviços de Restaurante e Bar: servir um cliente; recomendar e explicar um prato ou bebida; lidar com reclamações;
pagamentos.

4.4.5. Syllabus:
I. Food and Beverage: ingredients; eating habits; describing a dish; following a recipe; ways of cooking;
characterization of diets.

II. Restaurant and bar services: serving a customer; recommending and explaining a dish or a drink; dealing with a
complaint; payments.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira II - Francês II têm como objetivo primordial consolidar o
contacto com a língua e cultura francesa e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns contextos
do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de serviços de restaurante e bar. Para tal, o
programa encontra-se dividido em dois grandes temas, visando o primeiro a aquisição e consolidação do vocabulário
e estruturas fundamentais do tema. O segundo tema visa a aquisição de competências comunicativas que permitam
aos discentes interagir de forma simples em algumas situações com as quais se podem deparar no seu contexto
profissional tais como servir um cliente no restaurante, recomendar uma bebida, lidar com uma reclamação, entre
outros. 
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture II - French II has as its main objective to consolidate the contact with the
French language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the restaurant and bar services. To this end, the program is divided into
two major themes, with the first aiming to acquire and consolidate the vocabulary and fundamental structures of the
theme. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow students to interact in a simple
way in some situations that they may encounter in their professional context, such as serving a customer in the
restaurant, recommending a drink, dealing with a complaint, among others.
O1, O2, O3 e O4 – CP 1 e CP2

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Campo alfanumérico (1.000 carateres).

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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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
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estratégias de comunicação em contextos profissionais tais como apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Corbeau, S., Dubois, C., Penfornis, J-L & Semichon, L. (2013). Hôtellerie-restauration.com. CLE. 

Dubois, A., Tauzin, B.(2016) Objectif Express A1/A2 Nouvelle Edition. Hachette.

Dussac, E. (2017). Bon Voyage! Français du tourisme. A1-A2. CLE International.

Miguel, C. (2018). Vite et bien A1/A2, 2e édition .CLE.

Rangel, H., & Martins, F.L. (2018). Apprends et révise la grammaire. Porto: Porto Editora

Mapa IV - Métodos Quantitativos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos Quantitativos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Quantitative Methods

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ME/MS

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Mário João Freitas Sousa Basto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como obejtivo apoiar os estudantes a planear, obter, analisar e interpretar os dados obtidos e apresentar
os resultados de modo a resumir a informação e facilitar a tomada de decisões, num contexto pessoal e profissional,
nomeadamente nas áreas do CE. A UC proporciona o domínio das técnicas e metodologias quantitativas básicas no
tratamento e análise de dados e de inferência a partir destes, utilizando software estatístico adequado (concretamente
Excel e SPSS). 
A UC tem como objetivos concretos de aprendizagem: 
1. Proporcionar conhecimento e competências no âmbito da Estatística, nomeadamente ao nível dos conceitos,
terminologias; 
2. Promover a utilização de ferramentas informáticas no âmbito da estatística (Excel e SPSS); 
3. Desenvolver competências de interpretação de dados estatísticos; 
4. Criar bases para utilização de conceitos de aprendizagem noutras UC do CE; 
5. Estimular o pensamento crítico e analítico no âmbito da estatística no contexto profissional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU aims to support students in planning, obtaining, analyzing and interpreting the data obtained and presenting
the results in order to summarize the information and facilitate decision-making, in a personal and professional
context, namely in the areas of study cycle. The CU provides students with the mastery of basic quantitative
techniques and methodologies in the treatment and analysis of data and inference from them, using appropriate
statistical software (Excel and SPSS). The concrete learning objectives:
1. Provide knowledge and skills in the field of Statistics, namely concepts, terminologies, as well as their applicability;
2. Promote the use of chromatic tools in the scope of statistics and probability, specifically Excel and SPSS;
3. Develop statistical data interpretation skills;
4. It creates bases for the use of learning concepts in other UC's of the CE;
5. Stimulate critical and analytical thinking in the field of statistics in the professional context.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estatística Descritiva e Inferência Estatística. População e amostra. Escalas de medida de variáveis. Quadros,
gráficos. Histograma. Diagrama de Pareto. Parâmetros e estatísticas. Medidas de localização e de dispersão. Caixa-de-
bigodes. Medidas de assimetria e achatamento. Ex software (EXcel e SPSS)
2. Probabilidades. Espaço de resultados possíveis. Acontecimentos. Teorema da probabilidade total e de Bayes.
Independência. Acontecimentos incompatíveis. Variáveis aleatórias. Distribuições teóricas. Importância distribuição
normal.
3. Processos de amostragem. Distribuições amostrais. Teorema limite central. Estimação pontual. Propriedades dos
estimadores. Estimação p/intervalos de confiança. Intervalos de confiança c/ software.
4. 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 normalidade. Q-Q Plot e P-P Plot. Testes paramétricos e
não paramétricos c/software.

4.4.5. Syllabus:
1. 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. Examples with software.

2. 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. 

3. Sampling methods. Sampling distributions. Central limit theorem. Point estimation. Properties of Estimators.
Confidence intervals. Confidence intervals with software.

4. Hypothesis Tests. Null hypothesis and alternative hypothesis. Type I and type II errors. P-value. Power of a statistical
test. Relation between confidence intervals and hypothesis tests. Normality tests. Q-Q Plot and P-P plot. Parametric
and nonparametric tests with software.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conteúdos do capítulo 1 têm como objetivos 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.

Conteúdos do capítulo 2 têm como objetivos principais: dominar os conceitos básicos de probabilidades; identificar
as principais distribuições.

Conteúdos do capítulo 3. têm como objetivos principais: fazer uma correta inferência estatística; estimar e interpretar
parâmetros desconhecidos da população.

Conteúdos do capítulo 4 têm como objetivos principais: fazer uma correta inferência estatística; efetuar, interpretar e
tomar decisões com base em intervalos de confiança e testes de hipóteses; identificar variáveis que influenciam uma
dada resposta.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Contents: Chapter 1 has as 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: Chapter 2 has as main objectives: understand fundamental concepts of probability; identify the most
important probability distributions. 

Contents: Chapter 3 has as main objectives: make a correct inferencial statistics; estimate and interpret population
unknown parameters.

Contents: Chapter 4 has as 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. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão eminentemente teórico-práticas, sendo permanentemente incentivado um clima de troca de ideias e
discussão da matéria. A teoria será apresentada baseada em exemplos práticos, resolvidos, sempre que possível, com
recurso a software estatístico, e com o recurso, sempre que possível, a gráficos e diagramas dinâmicos e interativos,
de forma a traduzir visualmente os diferentes conceitos estatísticos, tornando assim mais interessante e motivante a
disciplina e mais fácil a aprendizagem e a compreensão dos conceitos por parte dos alunos.
A resolução de exercícios nas aulas e de exemplos práticos com recurso a software estatístico, permitirá uma
discussão permanente na sala de aula facilitando a aquisição por parte dos alunos das competências e objetivos
pretendidos. 

Metodologia de Avaliação: 
Avaliação Contínua: 
-2 Trabalhos práticos em grupo (40%)
-Exame escrito (55%)
- Assiduidade (5%)
Avaliação em época de exames: 
- 80% Teste final;
- 20% Trabalho prático

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes will be eminently theoretical and practical simultaneously, being constantly encouraged an environment of
exchange of ideas and discussion of the issues. After a theoretical introduction, practical examples are presented and
discussed with resolution done by using appropriate statistical software, and, whenever possible, by the use of
dynamical and interactive graphs and diagrams in order to translate visually the different statistical concepts, thus
making the course more interesting and motivating and easier the learning and the understanding of concepts by
students.
The resolution of exercises in the classroom and of practical examples with resource to statistical software will enable
a constant discussion in the classroom facilitating the acquisition by students of the intended skills and objectives. 

Evaluation Methodology:
2 Practical group work (40%)
Written examination (55%)
Assiduity (5%)

Final evaluation during exams:
Final test (80%)
Practical work (20%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A apresentação de exemplos práticos, resolvidos com recurso a software estatístico apropriado e a apresentação dos
conceitos estatísticos usando gráficos e diagramas dinâmicos e interativos, permite uma discussão permanente na
sala de aula de forma a que os alunos adquiram as competências necessárias e atinjam os objetivos pretendidos:
sensibilizar os alunos para a importância da correta resolução de problemas reais que hoje em dia, e cada vez mais,
tendem a ser de grandes números, proporcionando aos alunos o domínio das principais técnicas e metodologias
quantitativas no tratamento e análise de dados e de inferência a partir destes, utilizando software estatístico
adequado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The presentation of practical examples using appropriate software, together with the presentation of dynamical and
interactive graphs and diagrams, 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, providing students
with the control of the main quantitative methodologies and techniques in the treatment and analysis of data and
inference from these, using appropriate statistical software.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amaral, F., Tiago, T., Tiago, F., & Kavoura, A. (2017). Comentários no TripAdvisor: Do que falam os turistas?. Dos
Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 2(26), 47-67.
Bruni, A.L. (2009); “SPSS Aplicado à Pesquisa Académica”, 1ª Ed, Editora Atlas
Hall, A.; Neves, C.; Pereira, A. (2011); “Grande Maratona de Estatística no SPSS”, Escolar Editora 
Fávero, L. P., & Belfiore, P. (2017). Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®,
SPSS® e Stata®. Elsevier Brasil.
Gabriel, M. L. (2014). Métodos Quantitativos em Ciências Sociais: sugestões para elaboração do relatório de pesquisa.
Desenvolvimento em Questão, 12(28), 348-369.
Susan B. Gerber, Kristin Voelkl Finn (2005); “Using SPSS for Windows”, 2ª Ed, Springer.
Reis, E.; Melo, P.; Andrade, R.; Calapez, T. (2001); “Estatística Aplicada” – Vol 1 e 2, 4ª Ed, Edições Sílabo.

Mapa IV - Economia do Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Economia do Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tourism Economics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TL/TL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Vânia Natércia Gonçalves Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC como principal objetivo proporcionar um conhecimento articulado dos conceitos económicos básicos,

aplicando-os ao estudo do turismo, numa perspetiva micro e macroeconómica. 
 No campo microeconómico, analisar-se-á o funcionamento dos mercados turísticos através do mecanismo da oferta e

da procura e as estruturas de mercado.
 Na esfera macroeconómica, procurar-se-á compreender a dimensão do turismo na economia portuguesa e os seus

principais efeitos.
 Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de conhecimentos, nomeadamente: 

 1. Proporcionar uma perspetiva evolutiva do Pensamento Económico; 
 2. Apreender o significado dos principais agregados macroeconómicos e do seu equilíbrio; 

3. Compreende o papel do turismo na economia e enquadrar a política de turismo na política económica;
 4. Identificar os fatores de desenvolvimento do turismo, na ótica da oferta e da procura;

 5. Perceber o funcionamento do mercado turístico e seu equilíbrio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4a… 44/135

This CU as the main objective to provide an articulated knowledge of the basic economic concepts, applying them to
the study of tourism, from a micro and macroeconomic perspective.
In the microeconomic field, the functioning of tourist markets will be analyzed through the mechanism of supply and
demand and market structures.
In the macroeconomic sphere, an attempt will be made to understand the dimension of tourism in the Portuguese
economy and its main effects.
It is intended that students acquire a set of knowledge, namely:
1. Provide an evolutionary perspective of Economic Thought;
2. Understand the meaning of the main macroeconomic aggregates and their balance;
3. Understand the role of tourism in the economy and frame tourism policy in economic policy;
4. Identify tourism development factors, from the perspective of supply and demand;
5. Understand the functioning of the tourist market and its balance. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Economia do Turismo
Conceptualização
Microeconomia/Macroeconomia
Problemas da Organização Económica
Custo de Oportunidade e FPP
Orçamento de Estado
Economia do Turismo na Ciência Económica
2. Mercado turístico
Procura e Oferta Turística 
Equilíbrio de Mercado
Elasticidade aplicada 
3. Comportamento do consumidor de turismo
Preferências consumidor
Curva indiferença
Restrição orçamental
Escolha racional do consumidor
4. Empresas turísticas
Funções produção e custos
Decisões produção e maximização dos lucros
5. Tipos de mercados e a empresa turística
Tipos e funcionamento de mercado 
Concorrência perfeita/imperfeita
6.Medida da atividade económica
Conceitos, critérios medida e relações fundamentais
Óticas cálculo do valor da produção
Agregados reais e nominais
7. Inflação, desemprego e ciclos económicos
8. Turismo na economia nacional
Efeitos económicos do turismo
Contribuição do turismo na produção
Balança de serviços
Turismo e exportação
9.Política económica e o turismo

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Tourism Economics
Conceptualization
Microeconomics / Macroeconomics
Problems of the Economic Organization
Opportunity Cost and FPP
State budget
Tourism Economics in Economic Science
2. Tourist market
Tourist demand and supply
Marketplace balance
Applied elasticity
3. Behavior of the tourist consumer
Consumer preferences
Indifference curve
Budget constraint
Rational consumer choice
4. Tourist companies
Production and cost functions
Production decisions and profit maximization
5. Types of markets and the touristic company
Market types and functioning
Perfect / imperfect competition
6.Measurement of economic activity
Concepts, measurement criteria and fundamental relationships
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Opticians calculating the value of production
Actual and nominal aggregates
7. Inflation, unemployment and business cycles
8. Tourism in the national economy
Economic effects of tourism
Contribution of tourism to production
Service balance
Tourism and export
9. Economic policy and tourism

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das
competências propostas nos objetivos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si
promovendo a aprendizagem e o conhecimento. A seguir apresenta-se a correspondência entre os conteúdos
programáticos adotados e os objetivos da UC.
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 1.
Os capítulos 2 e 3 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2.
Os capítulos 4, 5, 6 e 7 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de
aprendizagem 3 e 4.
Os capítulos 8 e 9 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are structured in order to promote the development and acquisition of the competences
proposed in the objectives. The various topics covered focus on matters that are articulated with each other promoting
learning and knowledge. The correspondence between the syllabus adopted and the objectives of the UC is presented
below.
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully fulfill learning objectives 1.
Chapters 2 and 3 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 2.
Chapters 4, 5, 6 and 7 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 3 and 4.
Chapters 8 and 9 of the program aim to work on content to successfully fulfill the learning objective 5. 

4.4.7. 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 e trabalho
escrito.
O regime de avaliação previsto para a unidade curricular é a avaliação contínua e periódica. Esta avaliação será
efetuada com base num teste escrito, com ponderação 70%, num trabalho escrito, com apresentação em aula, com
ponderação de 25% e participação num seminário, com ponderação de 5%. A nota mínima do teste será de 7,0 valores
e a nota final para aprovação na unidade curricular é de 10 valores. A realização de todos os elementos de avaliação é
obrigatória. 
Em avaliação final a avaliação será definida com base num base num teste escrito, com ponderação 75%, num
trabalho individual escrito, com a ponderação de 25%. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Under this CU we will use the following methods of teaching and learning: lectures, analysis of texts in groups,
discussion and solving exercises, written test and working paper.
The evaluation regime for the curricular unit is continuous and periodical. The evaluation is based on one written test,
with a weight of 70%, a working paper, with weight of 25% and the participation in a seminar, with weight of 5%. The
minimum grade required for the test is 7,0 values. A minimum final classification of 10 out of 20 is required for
approval in the curricular unit. The realization of all the evaluation elements is mandatory. 
In the final evaluation, the evaluation will be defined based on a written test, with a weight of 75%, in an individual
written work, with a weight of 25%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 as atividades programadas,
bem como alertar os alunos que estão a participar menos. Por fim, a realização dos elementos de avaliação permitirão
a necessária reflexão e aferição da aprendizagem individual dos conteúdos lecionados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended 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
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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 evaluation
regime will allow the necessary individual reflection and assessment of what is taught.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CUNHA, L. (2013). Economia e Política do Turismo. Lisboa: Lidel.
CUNHA, L. (2017). Turismo e Desenvolvimento - Realidades e Perspetivas. Lisboa: Lidel.
DWYER, L., FORSYTH, P., DWYER, W. (2010).&NBSP;Tourism, Economics and Policy. Cheltenham: Channel View
Publications.
FRANK, R. H. (2014). Microeconomics and behavior. (9th ed. ). New York: McGraw-Hill Higher Education. ISBN13 978-
0078021695.1.
HJALAGER, A. M. (2007). Stages in the economic globalization of tourism. Annals of tourism research, 34(2), 437-457.
MOCHÓN, F. (2004). Economia Y Turismo. Madrid: McGraw-Hill.
PARRA LÓPEZ, E. et al. (2005). Economía Y Turismo – Prácticas. Madrid: McGraw-Hill.
SEETANAH, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism
Research, 38(1), 291-308.
STABLER, M., PAPATHEODOROU, A. & SINCLAIR, M. (2009). The economics of tourism. Oxon: Routledge.
TRIBE, J. (2011). The economics of recreation, leisure and tourism. Oxford: ButterworthHeinmann.

Mapa IV - Sistemas e Tecnologias de Informação Aplicados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas e Tecnologias de Informação Aplicados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Information Systems and Technologies

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Kevin Paulo Hemsworth (30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Teresa Maria Leitão Dieguez (30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A Unidade Curricular visa habilitar os discentes para:

 
1) Uma utilização efetiva, eficaz e eficiente de Sistemas e Tecnologias de Informação, munindo-os de ferramentas e de
conhecimentos teóricos básicos na ótica do utilizador;

 
2) Melhorar a integração e o acompanhamento adequado às novas tecnologias no contexto profissional da Hotelaria e
Turismo, em específico no âmbito da Gestão Hoteleira;
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3) Utilizar correta e intuitivamente software de gestão empresarial em contexto de trabalho

4) Manipular adequadamente o hardware em segurança;

5) Utilizar as ferramentas do MS Office na ótica do utilizador;

6) Aplicar novas tecnologias digitais para a promoção turística.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Curricular Unit aims to enable students to:

1) An effective, efficient and efficient use of Information Systems and Technologies, providing them with tools and
basic theoretical knowledge from the user's perspective;

2) Improve the integration and adequate monitoring of new technologies in the professional context of Hospitality and
Tourism, specifically within the scope of Hotel Management;

3) Use business management software correctly and intuitively in the workplace

4) Handle hardware properly and safely;

5) Use MS Office tools from the user's perspective;

6) Apply new digital technologies for tourism promotion.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às Tecnologias de Informação
1.1. Informática e computadores: o hardware e software
1.3. Redes de comunicação LAN e WAN

2. As Novas Tecnologias aplicadas ao turismo
2.1. Internet e Marketing digital e gestão de redes sociais
2.2. E-mail Marketing
2.3. Marketing e motores de busca
2.4. Plataformas digitais de reservas

3. O pacote Microsoft Office aplicado no contexto de gestão Hoteleira (GH)

4. Sistemas de informação aplicados à hotelaria (ERP, POS e Galileo)
4.1. Reservas, Check-In, Check-Out;
4.2. Contas correntes, movimentos e faturação;
4.3. Gestão de reservas;
4.4. Night Auditor;
4.5. Relatórios de reservas/Receção;
4.6. Plannings;
4.7. Faturação com POS - Restauração
4.8. Casos práticos com o sistema Galileo

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Information Technologies
1.1. Computers and computers: the hardware and software
1.3. LAN and WAN communication networks
2. New Technologies applied to tourism
2.1. Internet and Digital Marketing and Social Network Management
2.2. E-mail marketing
2.3. Marketing and Search Engines
2.4. Digital Reservation Platforms
3. Microsoft Office suite applied in the context of Hotel management
3.1. Power point
3.2. Word
3.3. Excel
3.3.1. The concept of spreadsheet and book, data type, formulas, mathematical functions, statistics, graphics, pivot
tables, error solving
3.4. Access
3.4.1. Database, table creation, forms, macros, queries and reports
4. Information systems applied to hospitality management (ERP, POS e Galileo)
4.1. Reservations, Check In, Check Out
4.2. Checking accounts, movements and invoicing
4.3. Reserve management
4.4. Night Auditor
4.5. Reservation / Reception reports
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4.6. Plannings
4.7. POS invoicing - restaurant
4.8. Case Studies with the Galileo System

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Aportar os conhecimentos fundamentais que são considerados basilares à eficiente utilização de tecnologias de
informação, num contexto do profissional direcionado para a Gestão Hoteleira, permitirá aos discentes adquirirem
conhecimentos teóricos e terminológicos básicos para uma melhor compreensão, integração e acompanhamento dos
mais recentes desenvolvimentos no campo das novas tecnologias de informação, obviamente, tendo em atenção o
contexto profissional futuro enquanto gestores hoteleiros.

Assim sendo:

O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1 e 4.

O capítulo 2 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2 e 6.

O capítulo 3 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 5.

O capítulo 4 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2 e 3.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Providing the fundamental knowledge that is considered essential to the efficient use of information technologies, in
the context of the professional directed to Hotel Management, will allow students to acquire basic theoretical and
terminological knowledge for a better understanding, integration and monitoring of the latest developments in the field
of new information technologies, obviously, taking into account the future professional context as hotel managers.

Therefore:

Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 1 and 4.

Chapter 2 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 2 and 6.

Chapter 3 of the program aims to work on content to successfully fulfil the learning objective 5.

Chapter 4 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 2 and 3.
 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será utilizado o método de exposição de conteúdos, abordando os mesmos em diversos exemplos práticos servindo
de demonstração. Em termos práticos, serão simuladas situações e problemas que possam surgir em contexto
profissional no campo das Gestão Hoteleira, para que os alunos se situem em relação ao modo de atacar um
problema.

Metodologias de Avaliação:
Avaliação contínua
. Teste escrito – 50%
. Trabalhos práticos – 50%
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 80% das aulas para ter acesso à avaliação contínua e ao exame.
Avaliação Final
. Exame Final – 70%
. Trabalhos práticos – 30%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
An expository method of teaching will be used, recurring to the use of several practical examples serving as
demonstrative.
On a practical level, the students will have to implement various exercises using all the tools.
Evaluation Methodologies:
Continuous Evaluation
. Written test – 50%
. Practical works – 50%
Note: Attendance to 80% of classes will be required to have access to continuous evaluation and to the exam.
Final Evaluation
. Final Exam – 70%
. Practical works – 30%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino expositiva permite aos discentes contactar e apreender os conteúdos programáticos de um
ponto de vista teórico. Contudo, não será descurada a componente prática que, desenvolvida em paralelo, recorrerá a
exemplos no contexto de aula.
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Em termos de prática serão implementados diversos exercícios cuja resolução se prende, diretamente, com questões
ligadas ao universo profissional da Gestão Hoteleira. Tal servirá, em última análise, para cimentar a relação entre a
teoria e a prática.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The exposing teaching methodology will allow students to contact and apprehend easily the program contents from a
theoretical point of view. However, the practical stand will not be neglected, being developed in parallel by recurring to
examples in context of classes.
In terms of practice, several exercises will be implemented, whose resolution will be directly linked to professional
Hotel Management issues. Ultimately, this will serve to cement the relation between theory and practice.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alexander, M. Kusleika R. (2015). Access 2016 bible. Indianapolis: John Wiley & Sons Inc. ISBN-13: 978-1119086543
Bocij, P. (2005). Business Information Systems: Technology, Development and Management for the E-business, 3
Edition, Prentice Hall.
Christou E. (2016). Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases (New Directions in
Tourism Analysis). UK. Routledge. ISBN-13: 978-1138247598.
Egger, R., Buhalis, D. (2011). Etourism case studies: management and marketing issues in eTourism. UK. Routledge.
ISBN-13: 978-0750686679.
Gama J., Carvalho A., Lorena A., Oliveira M. (2015). Extração de Conhecimento de Dados. Lisboa: Ed Silabo. ISBN: 978-
972-618-811-7
Gouveia, F. (2014). Fundamentos de Bases de Dados. Lisboa: FCA. ISBN: 978-972-722-799-0
Williams, G., Chernish, W., & McKercher, B. (2008). The internet and travel and tourism education. Haworth Hosp.
Press. ISBN-13: 978-0789016508

Mapa IV - Práticas Hoteleiras de Alimentação e Bebidas II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas Hoteleiras de Alimentação e Bebidas II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Food and Beverage Hotel Practices II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 216

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. ECTS:
 8

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Filipe Pereira (45h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Sandra Bebiana Carvalho Monteiro (45h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC sucede as práticas hoteleiras I – Alimentação e Bebidas, havendo por isso uma ligação e continuidade.

Espera-se que os alunos aprofundem técnicas de produção, tendo também mais autonomia no seu trabalho.
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Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1) Reconhecer e aplicar técnicas de produção em cozinha profissional, com alguma autonomia, para as diversas
tipologias de alimentos, ao nível da preparação, confeção e serviço ao cliente;
2) Reconhecer e dominar as operações que decorrem na cozinha e bar profissional, desde a receção de matérias-
primas ao serviço de comidas ao cliente;
3) Ter alguma autonomia na organização e planificação das diversas tarefas e técnicas que compõem o serviço de
restauração e catering;
4) Ter alguma autonomia na organização e planificação das diversas tarefas e técnicas que compõem o serviço de bar;
5) Dominar algumas técnicas culinárias mais avançadas.
6) Dominar técnicas de serviço em contexto de restaurante e bar.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit succeeds the hotel practices I - Food and Beverage, therefore there is a connection and continuity.
Students are expected to deepen production techniques while also having more autonomy in their work.
Upon completion of this course, students should be able to:
1) Recognize and apply production techniques in professional cooking, with some autonomy, for the different
typologies of food, at the level of preparation, confection and customer service;
2) Recognize and master the operations that take place in the kitchen and professional bar, from the reception of raw
materials to food service to the client;
3) Have some autonomy in the organization and planning of the various tasks and techniques that make up the
catering service;
4) Have some autonomy in the organization and planning of the various tasks and techniques that make up the bar
service;
5) Master some more advanced cooking techniques.
6) Master client service techniques in restaurant and bar context.  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Preparação de sopas, molhos para saladas e caldos
Técnicas de preparação e confeção
2. Confeção de carnes, frango, peixes e outros produtos aquáticos
Preparação, temperos e marinadas
Técnicas de confeção como grelhar, assar, saltear, fritar e fritar por imersão
Técnicas de confeção por cozedura convencional, a vapor e estufar
Técnicas de confeção avançadas por cozedura sous vide
3. Preparação e confeção de vegetais, tubérculos, grãos, leguminosas e massas alimentícias
Técnicas de preparação e confeção
4. Preparação e confeção de refeições elaboradas com ovos
5. Técnicas de apresentação e decoração para os vários tipos de serviço
6. Técnicas de serviço em bar
Serviço de cafetaria e sanduiches quentes/frias
Serviço de bebidas de cocktail e serviço de barista
Família das composições
7. Serviço de restaurante, banquetes e catering
Terminologia usada
Técnicas serviço mesa
Serviço buffet, volantes e técnicas serviço avançadas
Confeções especiais realizar em sala
Serviço pequenos almoços

4.4.5. Syllabus:
1. Preparation of soups, salad dressings and broths
Preparation and preparation techniques

2. Confectionery for meat, poultry, fish and other aquatic products
Preparation, seasonings and marinades;
Cooking techniques such as broiling, roasting, sautéing, frying and frying by immersion;
Cooking techniques by conventional cooking, steam and steaming;
Advanced cooking techniques: sous vide.

3. Preparation and preparation of vegetables, tubers, grains, legumes and pasta
Preparation and preparation techniques

4. Preparation and preparation of meals made with eggs

5. Presentation and decoration techniques for the various types of service

6. Bar service techniques
Cafeteria service and hot and cold sandwiches;
Cocktail drink service and barista service
Family of compositions.

7. Restaurant, catering and catering services
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Terminology used;
Table service techniques;
Buffet service and enhanced service techniques;
Confections to be made in the dining room;
Breakfast service

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC estão organizados de modo a continuar a apresentar de uma forma transversal
o universo da cozinha e do bar profissional aos estudantes. Aqui, os conteúdos a transmitir aos alunos já serão mais
avançados, com técnicas de execução mais difíceis.
Assim:
Os capítulos 1, 2 3, 4 e 5 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de
aprendizagem 1, 2, 3 e 5.
Os capítulos 6 e 7, do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 4 e
6.
O capítulo 2 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this CU are organized in such a way as to continue to present in a transversal way the universe of the
kitchen and the professional bar to the students. Here, the contents to be transmitted to the students will be more
advanced, with more difficult execution techniques.
Chapters 1, 2 3, 4 and 5 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives 1, 2, 3 and 5.
Chapters 6 and 7 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives 4 and 6.
Chapter 2 of the program aims to work on content to successfully fulfil the learning objective 5.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta unidade curricular será feito aulas de teórico-práticas (100%), realizadas em cozinha de catering,
cozinha à la carte, laboratório de gastronomia e também no bar, onde será feita a familiarização com o ambiente e
ferramentas de trabalho.
Os alunos estarão sempre envolvidos em atividades de cozinha e bar com contacto direto com os clientes. De forma a
articular com sucesso esta metodologia de ensino, os alunos estarão divididos por turmas de 20 alunos cada.
A Avaliação será atribuída da seguinte forma:
Avaliação contínua:
50% prova individual prática (nota mínima 10)
50% trabalhos práticos individuais e postura nas aulas práticas (nota mínima 10)

Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 90% das aulas. 

Avaliação final:
O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.
- 50% nota da prova individual prática
- 50% nota de exame individual escrito

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of this curricular unit will be done in theoretical-practical classes (100%), held in catering kitchen, à la
carte kitchen, gastronomy laboratory and also in the bar, where the familiarization with the culinary environment and
work tools will be done.
Students will always be involved in kitchen and bar activities with direct contact with customers. To successfully
articulate this teaching methodology, students will be divided into groups of 20 students each.
The grade will be assigned as follows:
Continuous evaluation:
50% individual practical test (minimum grade 10)
50% individual practical assignments and posture in practical classes (minimum grade 10)

Note: A mandatory presence will be required for 90% of classes. 

Final evaluation:
Access to the exam season can only be done with a minimum grade and a mandatory minimum presence in practical
classes.
50% grade of individual practical test
50% individual written exam grade

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes ainda maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem a 100% em contexto de trabalho, com o
desenvolvimento de preparações gastronómicas diversas e a devida pressão com o serviço ao cliente tipo self-
service, à mesa e também no serviço de bar, dando seguimento a pedidos de clientes, sempre sobre supervisão do
docente. Desde a aula número um os alunos estarão imersos no normal contexto de trabalho.
Estas aulas de cariz eminentemente prático serão feitas também com recurso a técnicas tipo oficina de trabalho, onde
o docente demonstra as técnicas com um suporte teórico e depois incita os alunos numa realização similar, onde a
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avaliação da performance do aluno estará sempre presente. Estas demonstrações serão feitas em todas as
componentes do programa.
Desde o início da unidade curricular será estimulado também a realização de trabalhos em equipa, coordenados pelo
docente, com a formação de equipas dentro da turma que ocuparão as diferentes estações de trabalho que constituem
uma cozinha de catering e o bar.
Para esta unidade curricular é expectável dos alunos mais interatividade com os clientes, através de realização de
técnicas culinárias na sala de refeições.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students even greater autonomy, also
boosting their critical spirit, framed in a 100% learning in the work context, with the development of diverse
gastronomic preparations and the due pressure with the customer service self-service, table service and bar service,
following customer requests, always with the supervision of the teacher. Since class number one students will be
immersed in the normal working context.
These eminently practical classes will also be made using work-workshop techniques, where the teacher demonstrates
the techniques with a theoretical support and then encourages the students in a similar realization, where the
evaluation of the student's performance will always be present. These demonstrations will be done on all components
of the program.
From the beginning of the curricular unit will also be stimulated the accomplishment of team work, coordinated by the
teacher, with the formation of teams within the group that will occupy the different workstations that constitute a
catering kitchen and the bar.
For this course students are expected to be more interactivity with the clients, through cooking techniques in the
dining room.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cousins J. Lillicrap D., Weekes S. (2014); Food & Beverage Service, 9th edition; Hooder Education, Oxon. ISBN 978-
1471807954
Fever Tree; The Art of Mixing: Simple long drinks & cocktails from the world's leading bars. ISBN 978-1784721893
Institut Paul Bocuse (2016). Institut Paul Bocuse Gastronomique. Hamlyn, London. ISBN: 9780600634171
Maincent-Morel M. (2006). Manual de Cozinha 1 - Técnicas e Preparações Base. Porto Editora, Porto. ISBN:
9789720063342.
Modesto L., (2012). Cozinha Tradicional Portuguesa. Editorial Verbo, Lisboa. ISBN: 9789722230896
Murphy, J. (201 3). Principles and practices of bar and beverage management. Oxford : Goodfellow Publishers. ISBN
9781908999375.
Pepin J. (2012). Jacques Pepin’s New Complete Techniques: Revised Edition of the Classic Work. Black Dog &
Leventhal, New York. ISBN: 9781579121655
Rao S.; The Professional Barista's Handbook: An Expert Guide to Preparing Espresso, Coffee, and Tea. ISBN 978-
1605300986

Mapa IV - Língua e Cultura Inglesa III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Inglesa III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 English Language and Culture III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem as seguintes objectivos transversais: (1)desenvolver o sentido crítico, conhecimentos e
compreensão dos temas; (2) promover a capacidade de cooperação e comunicação, incrementando igualmente a
capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; (3) aumentar a capacidade de aprendizagem
autónoma e de organização. No que concerne aos objetivos específicos, tratando-se de uma língua estrangeira,
pretende-se prioritariamente (4) incrementar a capacidade comunicativa dos discentes nas áreas mais comuns da
Gestão Hoteleira. Espera-se que no final da UC os alunos progridam significativamente no desenvolvimento das suas
competências linguísticas, com base nos seguintes aspetos: interação/produção oral; expressão escrita;
compreensão oral e escrita.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
English Language and Culture III has the following cross-cutting goals: (1) developing a critical sense, knowledge and
understanding of the issues; (2) promoting cooperation and communication capacity as well as increasing leadership,
by encouraging teamwork; (3) increasing the ability for autonomous learning and organization. With regard to the
subject’s specific learning outcomes, and bearing in mind that this is a foreign language, it primarily aims to (4)
increase the students’ ability to communicate in English in the most common areas in the field of Hospitality
Management. Furthermore, it is expected that at the end of the course students will have made significant progress in
the development of their language skills, based on the following aspects: oral production/ interaction; reading;
listening and writing.  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Reservas e check-in:
- Reservas por telefone e email;
- Informações sobre reservas;
- Alterar / cancelar / confirmar reservas;
II. Serviços de receção:
- Atender hóspedes;
- Descrever as instalações e serviços do hotel;
- Lidar com questões;
- Problemas de comunicação;
III. Check-out:
- Fazer o check-out;
- Verificar itens na conta;
- Correção de erros na conta;
- Despedir-se.

4.4.5. Syllabus:
- Despedir-se.

I. Reservations and check-in:
- Taking reservations on the phone and by email;
- Handling Reservation enquiries;
- Changing/ cancelling/ confirming reservations;
II. Reception Services:
- Looking after guests;
- Describing hotel facilities and services;
- Guest inquiries;
- Communication problems;
III. Check-out:
- Checking guests out;
- Checking items on the bill;
- Correcting mistakes on the bill ;
- Saying goodbye.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir para a formação integral do aluno como
pessoa e futuro profissional de uma área com grande especificidade como é a da Gestão Hoteleira. Para tal o conteúdo
apresentado, ao abordar os temas mais comuns na interação em língua inglesa no setor da Hotelaria, nesta UC com
mais foco nos serviços de reservas e receção, (os quais se desenvolverão através das competências linguísticas de
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interação/produção oral, expressão escrita e compreensão oral e escrita), contribui para a formação pessoal e
profissional dos discentes, pretendendo atingir os seguintes objetivos: desenvolver os conhecimentos e compreensão
dos temas, bem como o sentido crítico acerca dos mesmos; promover a capacidade de cooperação e comunicação,
incrementando igualmente a capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; aumentar a
capacidade de aprendizagem autónoma e de organização. 
O1, O2, O3 e O4 – C I, CII e CIII

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to contribute to the general education of the student as a person and as a professional-to-be
in an extremely specific area as Hotel Management. By including the most common themes in the Hospitality
interaction (this curricular unit focusing more specifically in the reservation and front desk services), the syllabus
contributes to the personal and general education of the students, aiming to reach the following crosscutting
objectives: to develop knowledge and critical understanding of the themes; to promote cooperation and
communication skills increasing leadership abilities through teamwork; to increase autonomous learning and
organization. In order to attain these objectives, the development of the following language skills is decisive: oral
production/ interaction, reading, listening and writing. 

O1, O2, O3 and O4 – C I, CII and CIII

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação
teórico-prática. Assim, para o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa e o uso exponencialmente
autónomo da língua inglesa, serão adotadas estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de
aprendizagem autónoma, com o objetivo geral de motivar os alunos através da abordagem de tópicos de interesse s
especificamente da área da Hotelaria, desenvolvendo o sentido crítico e promovendo a capacidade de cooperação e
comunicação, incentivando o trabalho em equipa e aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de
organização.
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem, destacam-se as
seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção, trabalho de grupo e
debate, role play, dedução, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Os alunos devem completar e expandir o trabalho desenvolvido nas horas de contacto através das seguintes
metodologias de aprendizagem autónoma: pesquisa, realização de exercícios; utilização de ferramentas de
autoaprendizagem disponíveis na Internet. 
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível intermédio: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

In order to achieve the proposed goals, the curricular unit’s methodology is based on theoretical-practical principles.
Thus, to develop the communicative and linguistic competence as well as the increasingly autonomous usage of the
English language, learning and teaching approaches are adopted and autonomous learning methodologies are
fostered, in order to motivate the students through the contact with topics in Hotel Management. As a result, not only
critical thinking is developed but also the ability to cooperate and communicate is promoted, therefore encouraging
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students to work as a team and being more autonomous.
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work and debates, role-play, deduction, demonstration and application of the language
structure rules. 
The students must complete and expand the knowledge they acquire during the lessons using the following
autonomous learning methods: research, exercises, and usage of the self-learning tools available on the internet.
These methodologies also aim to foster the following skills at the intermediate level: Speaking (interaction / oral
production), Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Jones, L. (2005). Welcome! English for the Travel and Tourism Industry. Student’s book. Cambridge University Press.
O’Hara, F. (2002). Be My Guest: English for the Hotel Industry (Student’s Book). Cambridge: Cambridge University
Press.
Pohl, A. (2002) . Test Your Professional English: Hotel and Catering. Essex:Penguin.
Seymour, M. (2011). Hotel and Hospitality English.London: HarperCollins Publishers.
Walker, R. and Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 1: Student's Book. Oxford University Press.
Walker, R. and Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 2: Student's Book. Oxford University Press.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira III - Alemão III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira III - Alemão III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture III - German III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua alemã,

particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua alemã relacionadas
com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área do alojamento e receção; 3)
aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua alemã.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in German, particularly regarding issues
related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Accommodation and Reception; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the German language.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Reservas: efetuar e confirmar reservas; calcular e explicar preços; explicar termos e condições; confirmar detalhes;
dar informações.

II. Na receção: deveres na receção; procedimentos de check-in e check-out; resolver problemas;
lidar com pedidos de informação e reclamações;

4.4.5. Syllabus:
I. Reservations: taking and confirming a booking; calculating and quoting prices; explaining terms and conditions;
checking details; giving information.

II. Front Office: front office duties; check-in and check-out procedures; solving problems; dealing with enquiries and
complaints.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira III - Alemão III têm como objetivo primordial consolidar o
contacto com a língua e cultura alemãs e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns contextos
do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de alojamento e receção. Para tal, o programa
encontra-se dividido em dois grandes temas. O primeiro visa o desenvolvimento de competências que visam preparar
a chegada do hóspede, ou seja, todo o procedimento relativo a reservas. O segundo tema visa a aquisição de
competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em situações comuns de receção
ao hóspede, tais como procedimentos de check-in e check-out, resolução de problemas e lidar com reclamações. 
O1, O2, O3 – CP 1 e CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture III - German III have as main objective to consolidate the contact with
the German language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the area of accommodation and reception. To this end, the program is
divided into two major themes. The first aims to develop skills that aim to prepare the arrival of the guest, that is, the
entire procedure related to reservations. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow
students to interact in a simple way in common situations of reception to the guest, such as check-in and check-out
procedures, problem solving and handling complaints.

O1, O2, O3 – CP 1 e CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play,demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Evans, S., Pude, A. & Specht, F. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Kursbuch. Hueber Verlag GmbH:
München.

Glas - Peters, S., Pude, A. & Reimann M. (2012). MENSCHEN A1.1:Deutsch als Fremdsprache ,Arbeitsbuch. Hueber
Verlag GmbH: München.

Grunwald, A. (2014). Ja, gerne! Deutsch im Tourismus. Cornelsen Verlag

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira III- Espanhol III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira III- Espanhol III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture III - Spanish III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4a… 58/135

Mary Bell Da Silva Sánchez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua espanhola,
particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua espanhola
relacionadas com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área do alojamento e
receção; 3) aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua espanhola.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in Spanish, particularly regarding issues
related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Accommodation and Reception; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the Spanish language.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Reservas: efetuar e confirmar reservas; calcular e explicar preços; explicar termos e condições; confirmar detalhes;
dar informações.

II. Na receção: deveres na receção; procedimentos de check-in e check-out; resolver problemas;
lidar com pedidos de informação e reclamações;

4.4.5. Syllabus:
I. Reservations: taking and confirming a booking; calculating and quoting prices; explaining terms and conditions;
checking details; giving information.
II. Front Office: front office duties; check-in and check-out procedures; solving problems; dealing with enquiries and
complaints.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira III - Espanhol III têm como objetivo primordial consolidar
o contacto com a língua e cultura espanholas e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns
contextos do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de alojamento e receção. Para tal, o
programa encontra-se dividido em dois grandes temas. O primeiro visa o desenvolvimento de competências que
visam preparar a chegada do hóspede, ou seja, todo o procedimento relativo a reservas. O segundo tema visa a
aquisição de competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em situações
comuns de receção ao hóspede, tais como procedimentos de check-in e check-out, resolução de problemas e lidar
com reclamações. 
O1, O2, O3 – CP 1 e CP2

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of Foreign Language and Culture III - Spanish III have as main objective to consolidate the contact with
the Spanish language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the area of accommodation and reception. To this end, the program is
divided into two major themes. The first aims to develop skills that aim to prepare the arrival of the guest, that is, the
entire procedure related to reservations. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow
students to interact in a simple way in common situations of reception to the guest, such as check-in and check-out
procedures, problem solving and handling complaints.
O1, O2, O3 – CP 1 e CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
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- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gueidão, G. & Daza, T. (2015). Aplica el Español. Porto: Porto Editora. 
Goded, M. (2010). Bienvenidos. Español para Profesionales de Turismo e Hostelería. Madrid: Enclave-ELE.
Moreno, C. & Tuts, M. (2009). Cinco Estrellas ( Español para El Turismo). Madrid: Sgel.

Mapa IV - Língua e Cultura Estrangeira III - Francês III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Estrangeira III - Francês III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Foreign Language and Culture III - French III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45
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4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Optativa

4.4.1.7. Observations:
 Optional

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Anabela Ferreira Garcia Pinto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos discentes na língua francesa,

particularmente no que concerne a temáticas relacionadas com a realidade profissional do curso em que se insere a
disciplina. Neste sentido, os objetivos e as competências a desenvolver são as seguintes: 1) desenvolver a capacidade
comunicativa dos alunos nas quatro competências comunicativas fundamentais, particularmente essenciais num
curso da área da Gestão Hoteleira; 2) reconhecer e produzir mensagens orais e escritas em língua francesa
relacionadas com a atividade profissional dos discentes, particularmente no que concerne à área do alojamento e
receção; 3) aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma e confiança na utilização da língua francesa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit aims to develop the communicative skills of students in French, particularly regarding issues

related to the professional reality of the course (Hospitality Management). More concretely, the objectives and
competencies to be acquired are the following: 1) to develop the students’ communicative ability as regards the four
main skills (listening, writing, speaking and reading), especially essential in a Hotel Management course; 2) to
understand and produce spoken and written messages which are connected with the students’ professional activity,
particularly what concerns to Accommodation and Reception; 3) to increase the capacity for autonomous learning and
confidence in the use of the French language.

  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 I. Reservas: efetuar e confirmar reservas; calcular e explicar preços; explicar termos e condições; confirmar detalhes;

dar informações.
 

II. Na receção: deveres na receção; procedimentos de check-in e check-out; resolver problemas;
 lidar com pedidos de informação e reclamações;

 

4.4.5. Syllabus:
 I. Reservations: taking and confirming a booking; calculating and quoting prices; explaining terms and conditions;

checking details; giving information.
 

II. Front Office: front office duties; check-in and check-out procedures; solving problems; dealing with enquiries and
complaints.

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos de Língua e Cultura Estrangeira III - Francês III têm como objetivo primordial consolidar o

contacto com a língua e cultura francesas e preparar os discentes para a utilização da língua alvo em alguns contextos
do seu percurso profissional, particularmente no que concerne a área de alojamento e receção. Para tal, o programa
encontra-se dividido em dois grandes temas. O primeiro visa o desenvolvimento de competências que visam preparar
a chegada do hóspede, ou seja, todo o procedimento relativo a reservas. O segundo tema visa a aquisição de
competências comunicativas que permitam aos discentes interagir de forma simples em situações comuns de receção
ao hóspede, tais como procedimentos de check-in e check-out, resolução de problemas e lidar com reclamações. 

 O1, O2, O3 – CP 1 e CP2
 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of Foreign Language and Culture III - French III have as main objective to consolidate the contact with the

French language and culture and to prepare students for the use of the target language in some contexts of their
professional career, particularly with regard to the area of accommodation and reception. To this end, the program is
divided into two major themes. The first aims to develop skills that aim to prepare the arrival of the guest, that is, the
entire procedure related to reservations. The second theme aims at the acquisition of communicative skills that allow
students to interact in a simple way in common situations of reception to the guest, such as check-in and check-out
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procedures, problem solving and handling complaints.
O1, O2, O3 – CP 1 e CP2

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam (70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 e o perfil do curso. 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 apresentar-se, responder a questões e dar
informações. 
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem sob supervisão do
docente, destacam-se as seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção,
trabalho de grupo, role play, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível básico: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The core language skills are developed through a wide range of tasks which closely reflect the world of work and the
course profile. 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 the target language with effective communication strategies for workplace situations as giving advice,
answering questions or giving information. 
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work, debates, role-play, demonstration and application of the language structure rules. 
These methodologies also aim to foster the following skills at the basic level: Speaking (interaction / oral production),
Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Corbeau, S., Dubois, C., Penfornis, J-L & Semichon, L. (2013). Hôtellerie-restauration.com. CLE. 

Dubois, A., Tauzin, B.(2016) Objectif Express A1/A2 Nouvelle Edition. Hachette.

Dussac, E. (2017). Bon Voyage! Français du tourisme. A1-A2. CLE International.

Miguel, C. (2018). Vite et bien A1/A2, 2e édition .CLE.

Rangel, H., & Martins, F.L. (2018). Apprends et révise la grammaire. Porto: Porto Editora

Mapa IV - Legislação do Turismo e Hotelaria
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Legislação do Turismo e Hotelaria

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Tourism and Hospitality Law

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
D/L

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
108

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
4

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sara Maria Pires Leite da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende: 
1. Dotar os estudantes dos conhecimentos basilares do enquadramento jurídico do sector do turismo e hotelaria; 
2. Adquirir metodologias de procura e manuseamento de legislação turística. 
3. Conhecer os princípios fundamentais que pautam a conduta dos agentes, quer enquanto consumidores quer
enquanto proprietários de empreendimentos turísticos e afins. 
4. Proporcionar aos estrudantes o conhecimento de instrumentos necessários à resolução de situações que exigem a
intervenção do quadro legal e regulamentar sobre turismo e empresas turísticas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to:
1. Provide students with basic knowledge of the legal framework of the tourism and hospitality sector;
2. Acquire methodologies for searching and handling tourist legislation.
3. Know the fundamental principles that guide the conduct of agents, both as consumers and as owners of tourism and
related enterprises.
4. Provide the students with the knowledge of tools necessary to solve situations that require the intervention of the
legal and regulatory framework on tourism and tourist companies.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO AO DIREITO DO TURISMO 
1.1. Conceito de Direito do Turismo 
1.2. Conceito de Turismo e a Conta Satélite do Turismo 
1.3. A relação jurídica de prestação de serviços turísticos
1.4. A Política Nacional de Turismo 
1.5. Organização Institucional do Turismo
1.6. As fontes de Direito Comunitário do Turismo 
2. OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E RESPETIVOS REGIMES JURÍDICOS
2.1. Empreendimentos turísticos e de alojamento local
2.2. Estabelecimentos de restauração e bebidas 
2.3. Agências de viagens 
2.4. Empresas de transporte e de aluguer 
2.5. Empresas de animação turística 
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2.6. Empresas organizadores de eventos, congressos e conferências
2.7. Empresas concessionárias dos jogos de fortuna e azar 
3. OUTROS REGIMES JURÍDICOS RELEVANTES NO DIREITO DO TURISMO
3.1. Regime jurídico da utilidade turística
3.2. Regime jurídico do direito real de habitação periódica e direito de habitação turística
3.3 Direito Comunitário do Turismo
3.4 Direito do Turismo e Direito do Ambiente

4.4.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION of TOURISM LAW
1.1. Concept of Tourism Law
1.2. Tourism Concept and the Tourism Satellite Account
1.3. The legal relationship of provision of tourist services
1.4. The National Tourism Policy
1.5. Institutional Tourism Organization
1.6. The sources of Community Law in Tourism

2. PROVIDERS OF TOURISM SERVICES AND RESTRICTED LEGAL ARRANGEMENTS
2.1. Tourist and local accommodation enterprises
2.2. Catering establishments and beverages
2.3. Travel Agencies
2.4. Transport and rental companies
2.5. Tourist animation companies
2.6. Business organizers of events, congresses and conferences
2.7. Fortune and Chance Gambling Companies

3. OTHER RELEVANT LEGAL ARRANGEMENTS IN TOURISM LAW
3.1. Legal regime of the tourist utility
3.2. Legal regime of the real right of periodic housing and right of tourist accommodation
3.3 Community Tourism Law
3.4 Law of Tourism and Environmental Law

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos são exaustivos quer em termos de livros e ebooks (ver bibliografia), quer ao nível da legislação de
referência, quer ainda ao nível das novas tecnologias usadas, designadamente com recurso a audio-book, procurando
assim que os estudantes fiquem com informação estruturada sobre o quadro geral relativo à legislação do turismo,
bem como os diferentes diplomas em vigor. Em específico, serão analisados aspetos recentes da legislação em
contextos específicos da hotelaria e do turismo em Portugal e no contexto europeu.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are extensive in terms of handbooks and ebooks (see references), consulted legislation and
audiobooks, with the purpose of giving to the students a structured view about tourism legislation and law and the
specifics applied regulations. In particular, recent aspects of the legislation will be analyzed in specific hospitality and
tourism contexts in Portugal and in the European context.
 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De acordo com o conteúdo programático desta unidade curricular, será utilizada uma abordagem conceptual sobre o
objeto de estudo. Serão simuladas reuniões do tipo empresarial com casos práticos de molde a facilitar a articulação
de conhecimentos e a aplicação dos mesmos em casos concretos.
A avaliação desta disciplina é composta por duas componentes diferentes, ou seja: uma componente teórica
composta por dois testes escritos (50%) e uma componente prática composta pelas intervenções em avaliação
contínua (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
According to the syllabus of this curricular unit, we will use a conceptual approach on the subject of study.
Business meetings will be simulated with practical cases in order to facilitate the articulation of knowledge and its
application in specific cases.
The assessment is composed of two distinct components, namely: a theoretical component consisting of two written
tests (50%) and a practical component consisting of the interventions in continuous assessment (50%).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os alunos colocados em situações próximas da realidade empresarial e dispondo de um conjunto de manuais
práticos, ebooks e audiobooks como material de referência para resolver casos práticos apresentados e que servem
para compreender e resolver os diferentes problemas que se colocam no dia-a-dia do sector nas variadas dimensões
de atuação que a legislação espelha e enquadra.
Assim sendo:

O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1.
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Os capítulos 2, 3 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2.
Os capítulos 4 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 3.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Students placed in situations close to the business reality and having a set of practical manuals, ebooks and
audiobooks as reference material to solve practical cases presented and which serve to understand and solve the
different problems that arise in the day-to-day of the sector in the varied dimensions of performance that the legislation
reflects and fits.
Therefore:

Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet the learning objectives 1.
Chapters 2, 3 of the program aim to work on content to successfully fulfill learning objectives 2.
Chapters 4 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 3.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cunha, Licínio; & Abrantes, António (2015). Introdução ao Turismo, 5ª ed, Lidel. 
Falcão, David, Direito do Consumo (2017). Colectânea de legislação fundamental, 3ª ed, Almedina. 
Monteiro, Joana Pinto, (2011). Regime dos Empreendimentos Turísticos- anotado, Coimbra Editora. 
Patrício, Manuela (2017). Direito do Turismo e Alojamento Turístico, Almedina. 
Quintas, Paula (2017). Legislação Turística anotada (7.ªed.), Almedina. 
Quintas, Paula (2003), Direito do Turismo, Almedina. 
Temas Cedoua (2010). Temas Empreendimentos turísticos, Almedina.
Artigos e legislação avulsa indicada ao longo das diferentes temáticas

Mapa IV - Gastronomia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gastronomia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Gastronomy

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Como a gastronomia está intimamente ligada ao departamento de alimentos e bebidas, os conteúdos desta UC foram

escolhidos pela sua importância no serviço de alimentos ao cliente, com uma forte evidência, nos produtos
tradicionais portugueses, no café, na sua cultura e regras de serviço.

 As aulas práticas de prova sensorial e laboratoriais são importantes para a compreensão dos produtos alimentares,
das suas propriedades físico-químicas, e também, para dotar os alunos de conhecimentos de como organizar
corretamente sessões de degustação e serviços específicos de alimentos e bebidas aos clientes.

 As aulas desta unidade curricular decorrerão no laboratório de gastronomia e no laboratório de análise sensorial
adequados para o efeito, onde poderão ser realizadas experiências com alimentos e provas sensoriais.

 Os alunos serão desdobrados em turmas de 20 alunos para as práticas laboratoriais.
 

4.4.1.7. Observations:
 As gastronomy is intricately linked to the food and beverage department, the contents were chosen for their

importance in food service to the customer, with strong evidence, in traditional Portuguese products, in coffee, in their
culture and customer service rules.

 The practical classes of sensory and laboratory tests are important for the understanding of food products, their
physical and chemical properties, and also, to provide students with knowledge on how to properly organize tasting
sessions and specific food and beverage services to customers. 
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The classes of this curricular unit will take place in the gastronomy laboratory and in the sensory analysis laboratory
suitable for this purpose, where experiments with food and sensory tests can be carried out.
For laboratory classes, students will be divided into groups of 20.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Susana Maria Gomes Caldas de Fonseca

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
As gastronomy is intricately linked to the food and beverage department, the contents were chosen for their
importance in food service to the customer, with strong evidence, in traditional Portuguese products, in coffee, in their
culture and customer service rules.
The practical classes of sensory and laboratory tests are important for the understanding of food products, their
physical and chemical properties, and also, to provide students with knowledge on how to properly organize tasting
sessions and specific food and beverage services to customers. 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1. Reconhecer a importância da dieta mediterrânica na gastronomia portuguesa, bem como o impacto cultural das
dietas do mediterrânico no panorama gastronómico mundial e na sustentabilidade alimentar;
2. Conhecer a cadeia alimentar, nomeadamente as atividades relacionadas com o setor primário (pescas, agricultura e
pecuária) e também com os diversos setores transformadores de alimentos;
3. Ter conhecimentos sobre os diversos produtos gastronómicos tradicionais de Portugal de forma a potenciar a sua
utilização no departamento de alimentos e bebidas;
4. Ter conhecimentos culturais sobre gastronomia, de forma a transmiti-los corretamente ao cliente de hotelaria;
5. Organizar menus de temáticos em gastronomia portuguesa e mediterrânica

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course, students should be able to:
1. Recognize the importance of the Mediterranean diet in Portuguese gastronomy, as well as the cultural impact of
Mediterranean diets on the world gastronomic panorama and on food sustainability;
2. Know the food chain, namely the activities related to the primary sector (fisheries, agriculture and livestock) and
also with the various food processing sectors;
3. Have knowledge about the various traditional gastronomic products of Portugal in order to enhance their use in the
food and beverage department;
4. Have cultural knowledge about gastronomy, in order to transmit it correctly to the hospitality client;
5. Organize themed menus in Portuguese and Mediterranean cuisine.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A gastronomia Portuguesa e mediterrânica
A dieta mediterrânica e sustentabilidade
História e características das dietas do mediterrâneo
2. A gastronomia Regional e Nacional em Portugal
O atlas gastronómico português
O café
A história do café e o seu ciclo de produção
Serviço em hotelaria
3. Os produtos portugueses de fumeiro
Produção artesanal e industrial de produtos DOP e opções de serviço em hotelaria
4. Os lacticínios e a produção de queijos DOP
A fileira dos lacticínios
O serviço de queijos
5. O pão tradicional português
A história do pão e sua produção artesanal e industrial
6. O azeite
A história e a sua produção industrial de azeites DOP
7. O bacalhau tradicional português
História associada à pesca, sua transformação, receitas e curiosidades
8. A doçaria tradicional portuguesa
Características e história da doçaria popular e conventual

4.4.5. Syllabus:
1. Portuguese and Mediterranean cuisine
The Mediterranean diet and sustainability
History and characteristics of Mediterranean diets
2. Regional and National gastronomy in Portugal
The Portuguese gastronomic atlas
3. The coffee
The history of coffee and its production cycle
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Hotel service
4. Portuguese smoked products
Artisanal and industrial production of DOP products and hotel service options
5. Dairy products and PDO cheese production
The dairy industry
The cheese service
Traditional Portuguese bread
The history of bread and its artisanal and industrial production
6. Olive oil
The history and its industrial production of PDO oils
7. Traditional Portuguese cod
History associated with fishing, its transformation, recipes, and curiosities
8.Traditional Portuguese sweets
Characteristics and history of popular and conventual Portuguese confectionaries.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão organizados de modo a apresentar de uma forma
transversal o universo da gastronomia como um todo, percorrendo a cadeia alimentar humana, pelas especificidades
da gastronomia tradicional portuguesa e a aplicabilidade destes conhecimentos em hotelaria, quer no diálogo com
clientes, bem como no departamento de alimentos e bebidas. 
Assim:
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem i, iii, iv e v.
Os capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de
aprendizagem ii, iii, iv e v.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents of this curricular unit are organized in order to present in a transversal way the universe of
gastronomy as a whole, covering the human food chain, due to the specificities of traditional Portuguese gastronomy
and the applicability of this knowledge in hospitality, whether in dialogue with customers, as well as in the food and
beverage department.
Like this:
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully fulfil learning objectives i, iii, iv and v.
Chapters 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives ii, iii, iv
and v.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(ver ponto observações da UC) 
A metodologia de ensino desta unidade curricular divide-se da seguinte forma:
- Exposição teórica da matéria a lecionar;
- Visualização de filmes;
- Aulas práticas com algumas sessões de prova/degustações;
- Aulas práticas em contexto de laboratório de gastronomia;
- Demonstração de algumas técnicas gastronómicas importantes
- Visita de estudo subordinada ao setor primário e transformador de alimentos

A nota da unidade curricular será atribuída da seguinte forma:

Avaliação contínua:
- 50% teste de avaliação teórico (nota mínima 10)
- 30% trabalhos práticos individuais (nota mínima 10)
- 20% nota das aulas práticas (presença obrigatória a 80% das aulas), nota mínima 10)
Nota: A Avaliação nas aulas praticas será feita através de uma grelha de avaliação.

- O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.

Avaliação final:
- Nota das aulas práticas - 20%
- Exame escrito – 80%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology of this course unit is divided as follows:
- Theoretical exposition of the subject to teach.
- Movie viewing.
- Practical classes with some tasting sessions
- Practical classes in the gastronomic laboratory.
- Demonstration of some important gastronomic techniques
- Study visit under the theme of agriculture, fisheries, and food industries.



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4a… 67/135

The grade of the course unit will be assigned as follows:

Continuous evaluation:
- 50% theoretical test (minimum grade 10)
- 30% individual practical assignments (minimum grade 10)
- 20% grade of practical classes (mandatory attendance at 80% of classes), minimum grade 10)
Note: Assessment in practical classes will be done through an evaluation grid.

- Access to the examination period can only be done with a minimum grade and a minimum compulsory attendance in
the practical classes.

Final evaluation
- Grade of practical classes – 20%
- Written exam – 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem com uma componente prática, facilmente
transposta para o contexto profissional da hotelaria.
Promove-se o trabalho autónomo, com uma componente de pesquisa em gastronomia, de forma a que os alunos
possam também aprender autonomamente e, se assim o desejarem, aplicar alguma investigação no decorrer da sua
atividade profissional, de forma a poder trazer novas iguarias e tipologias de serviço aos seus clientes, sempre
valorizando a perspetiva da dieta tradicional portuguesa de inspiração mediterrânica.
As provas sensoriais são importantes de forma a que o aluno conheça o perfil sensorial dos produtos. Assim pode
prover emparelhamentos e harmonização gastronómica de diversos produtos, bem como estruturar melhor o serviço
ao cliente, tornando assim a experiência do cliente no departamento de alimentos e bebidas muito mais
enriquecedora.
A demonstração de técnicas gastronómicas e de práticas em laboratório de gastronomia são importantes para que o
aluno conheça a confeção de produtos muito específicos da realidade cultural portuguesa, as suas propriedades e
transpor assim esses conhecimentos no departamento de alimentos e bebidas.
A realização da visita de estudo complementa a aquisição de conhecimentos através do contacto com a produção
primária e secundária de alimentos, ficando assim o aluno mais entrosado com a realidade dos diversos setores no
contexto gastronómica em Portugal.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
enhancing their critical spirit, framed in a learning with a practical component, easily transposed to the professional
context of the hotel industry.
Autonomous work is promoted, with a research component in gastronomy, so that students can also learn
autonomously and, if they wish, apply some research in the course of their professional activity, in order to bring new
delicacies and typologies of service to its customers, always valuing the perspective of the traditional Portuguese diet
with Mediterranean inspiration.
Sensory tests are important so that the student knows the sensory profile of the products. This way it can provide
pairing and gastronomic harmonization of different products, as well as better structure the customer service, thus
making the customer's experience in the food and beverage department much more enriching.
The demonstration of gastronomic techniques and practices in the gastronomy laboratory are important for the
student to learn about the manufacture of very specific products from the Portuguese cultural reality, their properties
and thus transfer this knowledge into the food and beverage department.
The study visit complements the acquisition of knowledge through contact with primary and secondary food
production, thus making the student more involved with the reality of the various sectors in the gastronomic context in
Portugal.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barbosa M. (2013). O ABC dos queijos Portugueses. Feitoria dos Livros. Sintra. ISBN: 9789898307286 

Bicho N., Oliveira J., Lidon F., Ramalho J. e Leitão A. (2011). O Café – Origens, Produção, Processamento e Definição
de Qualidade. Escolar Editora, Maputo. ISBN: 978-9725923221

Civille G., Carr B. (2016). Sensory Evaluation Techniques - 5th Edition. CRC Press, New York. ISBN: 9781482216905

Queiroz J. (2014). Dieta Mediterrânica-Uma herança milenar para a humanidade. Althum, Alcochete. ISBN:
9789896830342

Modesto L., (2012). Cozinha Tradicional Portuguesa. Editorial Verbo, Lisboa. ISBN: 9789722230896

Moutinho M. (1985). História da Pesca do Bacalhau. Editorial Estampa, Lisboa

Saramago A. (2000). Doçaria Conventual do Alentejo, Assírio & Alvim, Lisboa. ISBN: 978-972-7820269
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Soeiro A. (coord.) (2001). Produtos tradicionais portugueses. Lisboa; Ministério da agricultura.

Mapa IV - Comunicação Interpessoal e Empresarial

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Interpessoal e Empresarial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interpersonal and Business Communication

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Teresa Maria Leitão Dieguez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC tem como principal objetivo analisar os processos de comunicação interpessoal e e empresarial e das

competências comunicacionais no desenvolvimento de uma maior eficácia comunicacional nas organizações. Nesta
UC procura-se fomentar as técnicas e estratégias que favorecem o desenvolvimento de competências
comunicacionais nos discentes. 

 Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
 1. Identificar os elementos básicos da comunicação 

 2. Descrever as fases do processo de comunicação
 3. Aplicar as teorias da comunicação adequadas a cada organização

 4. Analisar as barreiras à comunicação e utilizar as técnicas de comunicação interpessoal
 5. Compreender a diversidade cultural

 6. Adquirir copetências de comunicação e relacionamento exigidas no setor do turismo e hotelaria
 7. Reconhecimento do papel das Relações Públicas na hotelaria

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Upon completion of this course, students should be able to:

 1. Identify the basic elements of communication;
 2. Describe the stages of the communication process;

 3. Apply the most appropriate theories of communication to each type of organization;
 4. Analyze barriers to communication and use interpersonal communication techniques.

 5. Understand cultural diversity.
 6. Skills that enable the development of a communication strategy in the tourism and leisure sector.

 7. Recognition of the role that Public Relations can have in the sector.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Comunicação Interpessoal
Características do processo de comunicação 
As funções da comunicação interpessoal
Atitudes e estilos de comunicação interpessoal
Comunicação eficaz
Liderança e gestão de conflitos
Gestão emocional e assertividade
Técnicas de Coaching e Storytelling 
2. Comunicação Empresarial
Comunicação oral e escrita
Comunicação telefónica e presencial
Elaboração de documentos técnicos
Tipos de Comunicação: Interna, Externa e de Crise 
Estratégias de Comunicação e Públicos
Meios de Comunicação empresarial
Marca, Imagem e Identidade
3. Métodos e Técnicas de Apresentação
As técnicas de apresentação
Gestão dos recursos tecnológicos
4. Comunicação nas empresas de alojamento e a sua organização
Organogramas e estrutura funcional das empresas de alojamento
Tendências gerais de mercado, consumo e comunicação
Comunicação com os colaboradores
Gestão de reclamações
Comunicação digital
Papel das Relações Públicas na hotelaria

4.4.5. Syllabus:
1. Interpersonal Communication
Characteristics of the communication process
The functions of interpersonal communication
Interpersonal communication attitudes and styles
Effective communication
Leadership and conflict management
Emotional management and assertiveness
Coaching and Storytelling Techniques
2. Business Communication
Oral and written communication
Telephone and face-to-face communication
Preparation of technical documents
Types of Communication: Internal, External and Crisis
Communication and Public Strategies
Corporate Media
Brand, Image and Identity
3. Presentation Methods and Techniques
Presentation techniques
Management of technological resources
4. Communication in hosting companies and their organization
Organization charts and functional structure of accommodation companies
General market, consumption, and communication trends
Communication with employees
Complaints management
Digital communication
Role of Public Relations in hospitality

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da unidade curricular estão em consonância com os objetivos que se querem atingir com a sua
lecionação. Assim, o ponto 1 e 2 do programa permitem atingir o objetivo 1. O ponto 3 permite atingir o objetivo 4, o
ponto 4 permite atingir o objetivo 3, e o ponto 5 permite atingir o objetivo 2.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the curricular unit are in line with the objectives that you want to achieve with your teaching. Thus,
points 1 and 2 of the program make it possible to achieve objective 1, 2 and 5. Point 3 makes it possible to achieve
objective 3, 5 and 5, point 4 makes it possible to achieve objective 6 and 7.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação da unidade curricular assenta na utilização do Método Expositivo e interrogativo para as questões mais
teóricas bem como na utilização de exercícios práticos individuais e em grupo para a aquisição de competências.
Aspira-se transmitir aos estudantes a importância de uma adequada interligação entre as relações interpessoais e
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diferentes formas e contextos de aplicação e geração ao campo da comunicação individual e em grupo e na sua
aplicabilidade no contexto profissional. 
A nota da unidade curricular será atribuída da seguinte forma:

Avaliação contínua:
- 60% teste de avaliação teórico (nota mínima 10)
- 50% trabalho prático de grupo (nota mínima 10)
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 80% das aulas para ter acesso à avaliação contínua e ao exame.

Avaliação final (épocas de exame, recurso e especial)
- 70% por teste escrito
- 30% trabalho prático individual

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of the course is based on the use of the Expositive and interrogative method for the most theoretical
questions as well as the use of individual and group practical exercises for the acquisition of skills.
The aim is to transmit to students the importance of an adequate interconnection between interpersonal relationships
and different forms and contexts of application and generation in the field of individual and group communication and
its applicability in the professional context.
The course unit grade will be assigned as follows:

Continuous evaluation:
- 60% theoretical assessment test (minimum grade 10)
- 50% practical group work (minimum grade 10)
Note: It will be necessary to attend 80% of classes to have access to continuous assessment and exam.

Final evaluation (exam, resource and special periods)
- 70% by written test
- 30% individual practical work

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem em contexto de trabalho. Nesta unidade
curricular os alunos são incentivados a criar um evento dentro da escola ou fora, relacionado com a comunidade.
Assim será possível uma aplicação direta dos conteúdos teóricos propostos no programa e atingir com mais
facilidade os objetivos propostos, vistos estes estarem muito centrados em tarefas de planeamento
Para a aquisição dos objetivos propostos nesta UC, é fundamental que os alunos possam adquirir alguns conceitos
centrais, através da utilização do método expositivo. Por outro lado, é premente o desenvolvimento das capacidades
de autoquestionamento e de juízo crítico que serão fomentadas através da utilização de metodologias ativas que
implicam uma maior participação e capacidade de análise crítica por parte dos estudantes bem como da realização de
exercícios práticos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
enhancing their critical spirit, framed in a work-based learning. In this curricular unit, students are encouraged to
create an event within the school or outside, related to the community. Thus, it will be possible to directly apply the
theoretical contents proposed in the program and achieve the proposed objectives more easily, since they are very
focused on planning tasks
For the acquisition of the objectives proposed in this UC, it is essential that students can acquire some central
concepts, through the use of the expository method. On the other hand, the development of self-questioning and
critical judgment capacities is urgent, which will be fostered through the use of active methodologies that imply
greater participation and the capacity for critical analysis by students, as well as practical exercises.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carnegie, D. (2013). Comunicar com Sucesso, Lisboa: Prime Books.
Conrad, C., & Poole, M. S. (2002). Strategic Organizational Communication: In a Global Economy. 5ª
ed. Australia: Wadsworth Publishing.
Costa, R. (2012). Equipas de alto rendimento. Lisboa: Editora RH.
Fachada, M. O. (2012). Psicologia das Relações Interpessoais. Lisboa: Edições Sílabo
Falkheimer, J. (2014). The power of strategic communication in organizational develop ment. International Journal of
Quality and Service Sciences, 6(2/3):124-133.
Josien, M. (2013). Técnicas de Comunicação Interpessoal. Lisboa: Bertrand.
Lesly, P. (1997). The Nature and Role of Public Relations . In Lesly, Philip - Lesly's Handbook of Public
Relations and Communications . 5ª ed. Chicago: Contemporary Books.
Miller, K. (2012). Organizational Communication: Approaches and Processes . (6th ed.). Canada: Wadworth.
Shockley-Zalabak, P. S. (2012). Fundamentals of Organizational Communication. (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Mapa IV - Manutenção e Segurança em Hotelaria

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Manutenção e Segurança em Hotelaria

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Hospitality Maintenance and Safety

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
HR/HC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Kevin Paulo Hemsworth

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC visar abordar princípios científicos de gestão e manutenção de equipamentos hoteleiros, concretamente:
1) Identificar as principais normas aplicadas à hotelaria, à manutenção de equipamentos, sensibilizando para
problemas de organização funcional e para a sustentabilidade económica e ambienta dos mesmos
2) Identificar o equipamento principal e suas características e apreciar as características físicas e ergonómicas
fundamentais, as fontes de energia, ambiente e ecologia nas soluções Hotel Units e Hotel Layout. 
3) Criar uma visão articulada, das fases iniciais de projeto numa perspectiva técnica funcional e sustentável. Introduzir
conceitos-base de projeto, articulados com a decisão empresarial
4) Compreender a gestão de produção e fluxo, a organização dos diferentes componentes do serviço do hotel
5) Adquirir competências para elaboração de planos de manutenção dos equipamentos, sistemas e instalações, bem
como orçamentar os custos inerentes

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to address scientific principles of management and maintenance of hotel equipment, specifically:
1) Identify the main standards applied to hotels, equipment maintenance, raising awareness of functional organization
problems and their economic and environmental sustainability
2) Identify the main equipment and its characteristics and appreciate the fundamental physical and ergonomic
characteristics, the sources of energy, environment and ecology in the Hotel Units and Hotel Layout solutions.
3) Create an articulated vision of the initial phases of the project from a functional and sustainable technical
perspective. Introduce basic project concepts, linked to business decision
4) Understand the production and flow management, the organization of the different components of the hotel service
5) Acquire skills for preparing maintenance plans for equipment, systems and installations, as well as budgeting the
inherent costs

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A organização funcional de hotéis, discussão programática. Configuração de unidades hoteleiras: estratégia e
objetivos; grupos funcionais
2. Legislação, normas e operacionalização das estruturas hoteleiras 
3. Alojamento, pisos de “quartos”, Áreas comuns e público, áreas se serviço e áreas técnicas 
Estratégia e objetivos, organização, dimensionamento e segurança
Os principais equipamentos e layouts, sistemas e instalações na Hotelaria 
Equipamentos de Lavandaria e sua Organização e Capacidade de Produção
Equipamentos de cozinha, especificações e capacitação
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Visam dos espaços atendendo às preocupações especiais dos clientes (acessibilidade, ecológica, ambiental, entre
outros) 
7. Principais fontes de energia, Iluminação e sistemas de transporte vertical 
8. Aplicação de critérios de concepção e projeto, nomeadamente legais, normativos, sustentabilidade, acessibilidade,
entre outros ..
9. Gestão de manutenção 

4.4.5. Syllabus:
1. The functional organization of hotels, programmatic discussion. Configuration of hotel units: strategy and
objectives; functional groups
2. Legislation, standards and operationalization of hotel structures
3. Accommodation, “bedroom” floors, common and public areas, service areas and technical areas
Strategy and objectives, organization, dimensioning and security
The main equipment and layouts, systems and facilities in the Hotel Industry
Laundry Equipment and its Organization and Production Capacity
Kitchen equipment, specifications and training
They aim at spaces meeting the special concerns of customers (accessibility, ecological, environmental, among
others)
7. Main energy sources, lighting and vertical transport systems
8. Application of design and design criteria, namely legal, normative, sustainability, accessibility, among others ..
9. Maintenance management

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados numa lógica sequencial sustentada, num primeiro momento,
no enquadramento conceptual e princípios fundamentais para a compreensão da problemática, garantindo-se assim o
desenvolvimento da competência de interpretação e reflexão do estudante.

Assim:
Os capítulos 1, 2 e 5 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem
1 e 2.

Os capítulos 6 e 7 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 3.

Os capítulos 3, 4 e 8 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 4.

O capítulos 9 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 5. 

Por fim, a consolidação e aplicação dos contextos, visando o desenvolvimento da capacidade crítica e de
interpretação são desenvolvidos através da análise de diferentes estudos de caso no domínio do projeto em hotelaria.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are organized in a sequential logic sustained, at first, in the conceptual framework and
fundamental principles for understanding the problem, thus ensuring the development of the student's interpretation
and reflection skills.

Chapters 1, 2 and 5 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 1 and 2.

Chapters 6 and 7 of the program aim to work on content to successfully fulfil the learning objective 3.

Chapters 3, 4 and 8 of the program aim to work on content to successfully fulfil the learning objective 4.

Chapters 9 of the program aim to work on content to successfully fulfil the learning objective 5.

Finally, the consolidation and application of contexts, aiming at the development of critical and interpretation skills are
developed through the analysis of different case studies in the field of hotel design.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC utiliza as seguintes metodologias de ensino: 
i. Exposição oral, apoiada em elementos gráficos e diapositivos;
ii. Interação com os alunos, em debates e discussões sobre os temas apresentados;
iii. Apoio de casos de estudo;
iv. Acompanhamento / tutoria da investigação empírica desenvolvida pelos alunos.

Avaliação contínua: 
A avaliação será contínua ao longo do semestre, com os seguintes elementos de avaliação: 
Teste de Avaliação, no final do módulo: 50%
Trabalho de investigação, em grupo: 50%

Avaliação final:
Exame final: 100%
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The UC uses the following teaching methodologies:
i. Oral presentation, supported by graphics and slides;
ii. Interaction with students, in debates and discussions on the topics presented;
iii. Case study support;
iv. Accompaniment / mentoring of empirical research developed by students.

Continuous evaluation:
The evaluation will be continuous throughout the semester, with the following elements of evaluation:
Assessment Test, at the end of the module: 50%
Research work, in group: 50%

Final evaluation:
Final exam: 100%
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular visa num primeiro momento facultar aos discentes as referências e ferramentas conceptuais
necessárias à compreensão da problemática do projeto em hotelaria. Esta etapa do processo de ensino é garantida
através de um bloco de aulas de enquadramento, de natureza teórica e expositivas.
Visando um segundo domínio de objetivos relacionado com metodologias de intervenção-ação em problemas de
projeto concretos, o programa de ensino contempla blocos de aulas centradas na análise das zonas funcionais
específicas, sua conceção e gestão operacional. Estes são consolidados através da elaboração de um trabalho de
grupo de análise crítica de um projeto de hotel existente, bem como através da análise de estudos caso apresentados
pelos docentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The curricular unit aims initially to provide students with the references and conceptual tools needed to understand
the problems of the hotel project. This stage of the teaching process is guaranteed through a block of framework
classes, of theoretical and expository nature.
Aiming at a second domain of objectives related to intervention-action methodologies in concrete project problems,
the teaching program includes blocks of classes focused on the analysis of specific functional zones, their design and
operational management. These are consolidated through the elaboration of a group work of critical analysis of an
existing hotel project, as well as through the analysis of case studies presented by the teachers.
 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDRADE, N.; BRITO, P.L.; JORGE, W.E. (2007) Hotel, planejamento e projecto. Editora Senac, São Paulo, 9ª edição.
ISBN: 9788539613038.
deRoos, J. A. (2011). Planning and programming a hotel [Electronic version]. Retrieved [insert date], from Cornell
University, School of Hospitality Administration site: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/310
MONTEIRO, V. (2009). Manutenção de equipamentos e sistemas hoteleiros, 2ª edição, Lidel, Lisboa. 
MONTEIRO, V. (2011). Instalações de Gás na Hotelaria Restauração e Catering, Lidel, Lisboa. 
PENNER, R.H.; ADAMS, L.; ROBSON, S.K.A. (2012) Hotel Design. Planning and development (second edition).W.W.
Norton & Company, New York. ISBN : 978-0393733853.
Nunes, C. (2005). Gestão Hoteleira : Equipamentos e manutenção, Europa América, Lisboa. 
SUJIT Ghosal (2014). Hotel Engineering, OXFORD - HIGHER EDUCATION. ISBN: 978-0-19-806291-2 B. 
WATSON, H. (2005) Hotel revolution; 21st century hotel design. Wiley, London. ISBN: 978-0198062912.

Mapa IV - Práticas de Alojamento I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas de Alojamento I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Accommodation Practices I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 216
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4.4.1.5. Horas de contacto:
90

4.4.1.6. ECTS:
8

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Duarte Maria Megre de Almeida de Oliveira Pimentel (45h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Natália Maria Fernandes Maia (45h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
1) Conhecer as diferentes tipologias de hotéis e a sua organização interna;
2) Conhecer os princípios científicos da gestão de alojamento;
3) Compreender a organização geral de uma unidade e alojamento;
4) Reconhecer e operar em segurança todos os equipamentos e utensílios disponíveis no serviço de andares;
5) Organizar e planificar as diversas tarefas e técnicas que compõem o serviço de andares, de acordo com o
especificado;
6) Conhecer a funções, regras e ética aplicadas ao profissional de serviço de andares;
7) Saber atuar quando ocorre quebra de segurança;
8) Saber interagir adequadamente com os clientes ao nível do serviço de andares.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1) Know the different types of hotels and their internal organization;
2) Know the scientific principles of accommodation management;
3) Understand the general organization of a unit and accommodation;
4) Recognize and safely operate all equipment and utensils available in the floor service;
5) Organize and plan the various tasks and techniques that make up the floor service, as specified;
6) Know the functions, rules and ethics applied to the floor service professional;
7) Know how to act when a security breach occurs;
8) Know how to interact properly with customers at the level of floor service.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O Alojamento
A evolução histórica do alojamento
As funções da gestão do alojamento, conceitos e características técnicas
Estrutura organizacional de um hotel
Regimes de alojamento
2. O Quarto de hotel
A diferentes tipologias de quartos em hotelaria
Materiais, mobiliário e sua conservação
Planos de limpeza e desinfeção de diferentes tipologias de quartos
Procedimentos, standards de serviço e controlo de custos
Limpeza e conservação das áreas comuns do hotel
3. Serviço de andares
Código de conduta e ética e postura a seguir pelo profissional
Os uniformes de trabalho
Materiais aplicados nas operações de serviço de andares
Equipamentos utilizados nas operações do serviço de andares
4. Serviço ao cliente
Técnicas de comunicação funcionário-clientes 
Resolução de problemas e conflitos
Protocolo nas operações: distribuição e gestão do ciclo do cliente
Como proceder em situações de quebra se segurança (incendio, violência e terrorismo)
5. O serviço de lavandaria

4.4.5. Syllabus:
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1. Accommodation
The historical evolution of accommodation
Housing management functions, concepts, and technical characteristics
Organizational structure of a hotel
Accommodation arrangements
2. The hotel room
Different types of hotel rooms
Materials, furniture, and their conservation
Cleaning and disinfection plan for different room types
Procedures, service standards and cost control
Cleaning and maintenance of the hotel's common areas

3. Housekeeping
Code of conduct and ethics and attitude to be followed by the professional
Work uniforms
Materials applied in floor service operations
Equipment used in floor service operations

4. Customer service
Employee-customer communication techniques
Resolution of problems and conflicts
Protocol in operations: distribution and management of the customer cycle
How to proceed in situations of security breach (fire, violence, and terrorism)

5. The laundry service

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão organizados de modo a apresentar de uma forma
transversal o universo do serviço de andares aos estudantes de hotelaria, bem como uma introdução ao alojamento
em hotelaria.
Assim:
Os capítulos 2, 3 e 5 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem
4, 5 e 6
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1, 2 e 3.
O capítulo 4 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 7 e 8.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this curricular unit are organized in such a way as to present in a transversal way the universe of the
housekeeping services to the students of hotels., as well as an introduction to hotel accommodation.
Chapters 2, 3 and 5 of the program aim to work on content to successfully meet learning objectives 4, 5 and 6
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 1, 2 and 3.
Chapter 4 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 7 and 8. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será feito em aulas teórico-práticas (100%), onde será feita a familiarização com o ambiente e ferramentas de
trabalho. Os estudantes estarão sempre envolvidos em atividades de serviço de andares e com contacto direto com os
clientes. De forma a articular com sucesso esta metodologia de ensino, os alunos estarão divididos por turmas de 20
alunos cada (1 turno), sendo que este turno se desdobra, onde 10 alunos ficarão afetos ao serviço de andares (e
lavandaria) e os restantes 10 à receção e apoio à gestão.
Av. contínua:
50% prova individual prática final do semestre (nota mínima 10)
50% trabalhos práticos individuais e postura nas aulas práticas (nota mínima 10)
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 90% das aulas. A Avaliação nas aulas praticas será feita através de
uma grelha de avaliação.
Av. final:
O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.
50% prova individual prática
50% teste individual

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of this CU will be done in theoretical-practical classes (100%), where the familiarization with the
environment and work tools will be done. Students will always be involved in floor service activities and in direct
contact with customers. In order to successfully articulate this teaching methodology, students will be divided into
groups: 20 students each, and this shift will unfold, where 10 students will be assigned to the housekeeping service
(and laundry) and the remaining 10 the reception and support management.
Continuous:
50% individual final exam practice (min 10)
50% individual practical work and posture in practical classes (min 10)
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Note: Required attendance at 90% of classes will be required. The evaluation in the practical classes will be done
through an evaluation grid.
Final evaluation:
Access to the examination period can only be done with a min grade and a min compulsory attendance in the practical
classes.
50% individual exam practice
50 Individual test

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem a 100% em contexto de trabalho, com o
desenvolvimento de atividades que vão decorrer quase na sua totalidade no escola-hotel, trabalhando diretamente
com clientes.
Estas aulas de cariz eminentemente prático serão feitas também com recurso a técnicas tipo oficina de trabalho, onde
o docente demonstra as técnicas com um suporte teórico e depois incita os alunos numa realização similar, onde a
avaliação da performance do aluno estará sempre presente. Estas demonstrações serão feitas em todas as
componentes do programa.
Desde o início da unidade curricular será estimulado também a realização de trabalhos em equipa, coordenados pelo
docente, com a formação de equipas dentro da turma que ocuparão as diferentes estações de trabalho que constituem
o serviço de quartos e de andares, uma componente fundamental na indústria hoteleira.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
boosting their critical spirit, framed in a 100% learning in the work context, with the development of activities that will
run almost entirely in the hotel - School, working directly with clients.
These eminently practical classes will also be made using workshop techniques, where the teacher demonstrates the
techniques with theoretical support and then encourages the students in a similar realization, where the evaluation of
the student's performance will always be present. These demonstrations will be done on all components of the
program.
From the beginning of the curricular unit will also be stimulated the accomplishment of teamwork, coordinated by the
teacher, with the formation of teams within the class that will occupy the different workstations that constitute the
service of rooms and floors, a fundamental component in the industry hotel.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bardi, J. (2010). Hotel Front Office Management. Wiley, New Jersey ISBN: 978-0470637524

Costa, R. (2012). Introdução à Gestão Hoteleira. Lidel, Lisboa. ISBN: 9789727578603

Costa, R., Sousa, T. (2015). Gestão Comercial Hoteleira, Lidel Lisboa. ISBN: 9789727579570

Fallon, M., Rufherford, D. (2010). Hotel Management and Operations. Wiley, New Jersey ISBN: 9780470177143

Marques, A. (2007). Manual de Hotelaria. Livraria Civilização Editora, Porto. ISBN: 9789722626514

Raghubalan G., Raghubalan A. (2015). Hotel Housekeeping: Operations and Management 3edition. OUP India. ISBN:
9780199451746

Wood R. (2017). Hotel Accommodation Management (Hospitality Essentials Series). Routledge, Oxon ISBN: 978-
1138048799

Mapa IV - Língua e Cultura Inglesa IV

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Língua e Cultura Inglesa IV

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 English Language and Culture IV

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 LLE/ FLL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81
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4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sílvia Raquel Silva Leite Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular tem as seguintes objectivos transversais: (1)desenvolver o sentido crítico, conhecimentos e

compreensão dos temas; (2) promover a capacidade de cooperação e comunicação, incrementando igualmente a
capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; (3) aumentar a capacidade de aprendizagem
autónoma e de organização. No que concerne aos objetivos específicos, tratando-se de uma língua estrangeira,
pretende-se prioritariamente (4) incrementar a capacidade comunicativa dos discentes nas áreas mais comuns da
Gestão Hoteleira. Espera-se que no final da UC os alunos progridam significativamente no desenvolvimento das suas
competências linguísticas, com base nos seguintes aspetos: interação/produção oral; expressão escrita;
compreensão oral e escrita.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 English Language and Culture III has the following cross-cutting goals: (1) developing a critical sense, knowledge and

understanding of the issues; (2) promoting cooperation and communication capacity as well as increasing leadership,
by encouraging teamwork; (3) increasing the ability for autonomous learning and organization. With regard to the
subject’s specific learning outcomes, and bearing in mind that this is a foreign language, it primarily aims to (4)
increase the students’ ability to communicate in English in the most common areas in the field of Hospitality
Management. Furthermore, it is expected that at the end of the course students will have made significant progress in
the development of their language skills, based on the following aspects: oral production/ interaction; reading;
listening and writing.  

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 I. Organização e estrutura do turismo:

 - Informação estatística sobre turismo e hotelaria;
 - Motivações dos turistas;

 - Descrever gráficos e tendências;
 

II. Promoção e marketing:
 - Vender um produto;

 - Tipos de promoção;
 - Tipos de férias e segmentos de mercado;

 - Promoção na Internet;
 

III. Gestão hoteleira
 - Recursos humanos;

 - Analisar a qualidade do serviço ao cliente;
 - Gestão de eventos;

 - Desenvolvimentos na hotelaria.
 

4.4.5. Syllabus:
 

I. Tourism organization and structure:
 - Statistical information on tourism and hospitality;

 - Motivations of tourists;
 - Describing graphs and trends;

 
II. Promotion and marketing:

 - Selling a product;
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- Types of promotion;
- Types of Holidays and market segments;
- Promotion on the Internet;

III. Hotel management
- Human Resources;
- Analyzing the quality of customer service;
- Events management;
- Hospitality developments. .çlkpol,.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC visa contribuir para a formação integral do aluno como pessoa e futuro profissional de uma área com grande
especificidade como é a da Gestão Hoteleira. Para tal o conteúdo apresentado, ao abordar os temas mais comuns na
interação em língua inglesa no setor da Hotelaria, nesta UC com mais foco na compreensão da estrutura do sector,
promoção e marketing e gestão, (os quais se desenvolverão através das competências linguísticas de
interação/produção oral, expressão escrita e compreensão oral e escrita), contribui para a formação pessoal e
profissional dos discentes, pretendendo atingir os seguintes objetivos: desenvolver os conhecimentos e compreensão
dos temas, bem como o sentido crítico acerca dos mesmos; promover a capacidade de cooperação e comunicação,
incrementando igualmente a capacidade de liderança, através do incentivo ao trabalho em equipa; aumentar a
capacidade de aprendizagem autónoma e de organização. 
O1, O2, O3 e O4 – C I, CII e CIII

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to contribute to the general education of the student as a person and as a professional-to-be
in an extremely specific area as Hotel Management. By including the most common themes in the Hospitality area (this
curricular unit focusing more specifically in the structure of the hospitality sector, promotion and marketing and Hotel
Management), the syllabus contributes to the personal and general education of the students, aiming to reach the
following crosscutting objectives: to develop knowledge and critical understanding of the themes; to promote
cooperation and communication skills increasing leadership abilities through teamwork; to increase autonomous
learning and organization. In order to attain these objectives, the development of the following language skills is
decisive: oral production/ interaction, reading, listening and writing. 

O1, O2, O3 and O4 – C I, CII and CIII

4.4.7. 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 contínua pressupõe o acompanhamento regular do processo de ensino-aprendizagem e é composta por
três componentes obrigatórias:
- Teste global (50% da nota final)
- Apresentação oral em grupo (25% da nota final)
- Participação (25% da nota final)
A avaliação por exame final em época de exames será constituída por duas componentes obrigatórias: 
- uma prova escrita (70% da nota final) 
- uma prova oral (30% da nota final). 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

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).
The continuous assessment implies regular monitoring of the learning process and students must be present at all of
the following evaluation moments:
- Global test (worth 50% of the final grade)
- Oral presentation in groups (worth 25% of the final grade)
- Participation (worth 25% of the final grade)

In the case of assessment by final exam, it includes two mandatory components:
- a written exam ( 70% of the final grade)
- an oral exam (30% of the final grade).
 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia da unidade curricular assenta em princípios de formação
teórico-prática. Assim, para o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa e o uso exponencialmente
autónomo da língua inglesa, serão adotadas estratégias de ensino/aprendizagem e fomentadas metodologias de
aprendizagem autónoma, com o objetivo geral de motivar os alunos através da abordagem de tópicos de interesse s
especificamente da área da Hotelaria, desenvolvendo o sentido crítico e promovendo a capacidade de cooperação e
comunicação, incentivando o trabalho em equipa e aumentando a capacidade de aprendizagem autónoma e de
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organização.
Para o desenvolvimento da competência linguística discente no que respeita à aprendizagem, destacam-se as
seguintes estratégias de ensino/aprendizagem: leitura/escrita de textos e respetiva correção, trabalho de grupo e
debate, role play, dedução, demonstração e aplicação de regras de funcionamento da língua.
Os alunos devem completar e expandir o trabalho desenvolvido nas horas de contacto através das seguintes
metodologias de aprendizagem autónoma: pesquisa, realização de exercícios; utilização de ferramentas de
autoaprendizagem disponíveis na Internet. 
Estas metodologias visam igualmente fomentar as seguintes competências ao nível intermédio: Speaking
(interação/produção oral), Writing (expressão escrita); Reading (compreensão escrita) e Listening (Compreensão oral).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to achieve the proposed goals, the curricular unit’s methodology is based on theoretical-practical principles.
Thus, to develop the communicative and linguistic competence as well as the increasingly autonomous usage of the
English language, learning and teaching approaches are adopted and autonomous learning methodologies are
fostered, in order to motivate the students through the contact with topics in Hotel Management. As a result, not only
critical thinking is developed but also the ability to cooperate and communicate is promoted, therefore encouraging
students to work as a team and being more autonomous.
In order to develop the student’s linguistic competence, we pinpoint the following strategies: reading, writing and
correcting texts, group work and debates, role-play, deduction, demonstration and application of the language
structure rules. 
The students must complete and expand the knowledge they acquire during the lessons using the following
autonomous learning methods: research, exercises, and usage of the self-learning tools available on the internet.
These methodologies also aim to foster the following skills at the intermediate level: Speaking (interaction / oral
production), Writing; Reading and Listening. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Duckworth, M. (2009). Going International:English for Tourism Workbook. New York:Oxford University Press.

Harding, K. (2009). Going International:English for Tourism Student’s Book. New York:Oxford University Press.

O’Hara, F. (2002). Be My Guest: English for the Hotel Industry (Student’s Book). Cambridge: Cambridge University
Press.

Seymour, M. (2011). Hotel and Hospitality English.London: HarperCollins Publishers.

Walker, R. & Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 2.New York: Oxford University Press.

Walker, R. & Harding, K. (2009). Oxford English for Careers: Tourism 3.New York: Oxford University Press.

Mapa IV - Contabilidade e Relato Financeiro

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade e Relato Financeiro

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Accounting and Financial Reporting

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Teixeira Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo desta UC: 
1. Adquirir conhecimentos e dominem um conjunto de teorias e técnicas relacionadas com a função financeira da
empresa. Estes conhecimentos irão permitir que na vida real, como elementos ativos na gestão das empresas,
participem de uma forma mais eficiente na gestão financeira, permitindo ainda que se familiarizem com a literatura
especializada na área da gestão e análise financeira. 
2. Distinguir o balanço como documento contabilístico do balanço para fins de análise económica e financeira; 
3. Converter a informação contabilística em informação de gestão; 
4. Aplicar métodos e técnicas de análise; 
5. Distinguir análise estática de análise dinâmica;
6. Distinguir análise financeira de análise económica; 
7. Compreender a importância da análise dinâmica no estudo da situação económica e financeira da empresa; 
8. Analisar os balanços; 
9. Elaborar relatórios de gestão.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to:
1. Acquire knowledge and master a set of theories and techniques related to the company's financial function. This
knowledge will allow in real life, as active elements in the management of companies, to participate in a more efficient
way in financial management, allowing them to familiarize themselves with the specialized literature in the area of   
financial management and analysis.
2. Distinguish the balance sheet as the balance sheet accounting document for the purposes of economic and financial
analysis;
3. Convert accounting information into management information;
4. Apply analysis methods and techniques;
5. Distinguish between static analysis and dynamic analysis;
6. Distinguish financial analysis from economic analysis;
7. Understand the importance of dynamic analysis in the study of the company's economic and financial situation;
8. Analyze balance sheets;
9. Prepare management reports.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos Fundamentais: o património e a dinâmica patrimonial
2. Harmonização Contabilística e o Sistema de Normalização Contabilística
3. Elementos do Balanço: reconhecimento e mensuração
4. Rendimentos e gastos reconhecidos em resultados: a demonstração dos resultados por naturezas
5. Instrumentos de análise
6. Métodos e Técnicas de Análise
7.Estudo do Equilíbrio Financeiro a Curto Prazo e a Médio/Longo Prazo
8.Estudo da Rendibilidade
9.O Planeamento Financeiro
10.Análise e Avaliação do Risco

4.4.5. Syllabus:
1. Fundamental concepts
2. Accounting harmonization and SNC
3. Elements of balance sheet: recognition and measurement
4. Recognition of expenses and revenues: the income statement
5. Instruments Analysis
6. Methods and techniques of analysis
7. Study of financial equilibrium in the short term and medium term
8. Study of Profitability
9. Financial planning
10. Analysis and Risk Assessment

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos definidos para a UC no desenho do curso. A
exposição permite os estudantes identificarem-se com a problemática da gestão financeira. A componente prática
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exercita o estudante no conhecimento e dos métodos e técnicas de gestão e análise financeira de empresas. Os
pontos do programa permitem o cumprimento do objetivo de conhecer a base da natureza empresarial, permitindo ao
estudante fortalecer os conhecimentos de base. 
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1.
Os capítulos 2, 3 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2.
O capítulo 4 - O 3.
O capítulo 5 - O 4.
O capítulo 6 - O 4.
O capítulo 7 - O 6.
O capítulo 8 - O 7.
O capítulo 9 - O 8.
O capítulo 10 - O 9.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program contents were defined according to the objectives defined for the UC in the course design. The exhibition
allows students to identify themselves with the problem of financial management. The practical component exercises
the student in the knowledge and methods and techniques of management and financial analysis of companies. The
points of the program allow the fulfillment of the objective of knowing the basis of the entrepreneurial nature, allowing
the student to strengthen basic knowledge.
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet the learning objectives 1.
Chapters 2, 3 of the program aim to work on content to successfully fulfill learning objectives 2.
Chapter 4 - The 3.
Chapter 5 - The 4.
Chapter 6 - The 4.
Chapter 7 - The 6.
Chapter 8 - The 7.
Chapter 9 - The 8.
Chapter 10 - The 9.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os assuntos são apresentados teoricamente através de apresentações powerpoint. De seguida são resolvidas
diversas situações de aplicação da teoria apresentada a problemas de natureza prática. Procura-se envolver os alunos
na resolução desses problemas, fornecendo-lhes algum tempo para a sua resolução e a sua colaboração na
apresentação da solução.

A metodologia de avaliação e contínua ao longo do semestre e a classificação final resultara da ponderação dos
seguintes fatores:
Avaliação contínua
Teste Teórico 50%
Trabalho de Grupo 40%
Participação e assiduidade 10%.

Avaliação Final 
Teste Teórico 70%
Trabalho Individual 30%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The subjects are presented theoretically through powerpoint presentations. Then, various practical problems are
resolved concerning the application of the theory presented. It seeks to engage students in solving these problems by
providing them some time to resolve and ask their collaboration in presenting the solution.
 
The evaluation and continuous methodology throughout the semester and the final classification will result from the
following factors:
Continuous evaluation:
Theoretical Test 40% 
Group work 40% 
Class participation and attendance 10%.
Final evaluation:
Written exam 70%
Individual work 30%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A complementaridade entre os dois momentos das aulas, um de cariz teórico e outro de cariz prático, aumenta a
compreensão dos alunos sobre os temas lecionados e a sua capacidade de análise crítica e tomada de decisão,
atingindo desta forma os objetivos de aprendizagem 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 da contabilidade financeira, serão estudados,
no capítulos 1, 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
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recentes desenvolvimentos em termos de normalização e harmonização contabilística. Com o objetivo de fornecer
algumas habilidades contabilísticas aos estudantes nos capítulo 3 e 4 estudam-se algumas das questões nucleares da
contabilidade, no que respeita oa reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras:
balanço e demonstração dos resultados. Pretende-se, no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências
necessárias ao registo das principais operações contabilísticas efetuadas por uma empresa. No final do semestre, os
estudantes terão adquirido os conhecimentos básicos, necessários à interpretação das demonstrações financeiras. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The complement between theoretical and practical moments in the classes increases students' understanding of the
themes taught and improves their capacity for critical analysis and decision making, achieving learning objectives of
the curricular unit. The contents were defined with relation to the objectives to be attained within this curricular unit, as
well as the competencies to be acquired by the students. The consistency of these parameters is exemplified in the
next paragraphs. To understand some general concepts that are essential to the understanding of general accounting,
will be studied, in Chapters 1 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, prospective chartered accountants, in Chapters 3
and 4 we study some of the core issues of accounting, concerning the recogntion and measurement of the elements of
the financial statements: Balance sheet and income statement. 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. At the end of the semester,
students will have acquired the basic knowledge required for the interpretation of the financial statements..

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rodrigues, J. (2015), Sistema de Normalização Contabilística Explicado – 5ª edição, Porto Editora
Gonçalves, C.; Santos, D.; Rodrigo, J.; Sant’Ana Fernandes (2015), Contabilidade Financeira Explicada, Vida 
Monteiro, S. (2012), Manual de Contabilidade Financeira, Vida Económica.
Costa, C.; Alves, G. (2014), Contabilidade Financeira (9ª edição), Rei dos Livros.
Borges, A.; Rodrigues, J.; Rodrigues, R. (2014), Elementos de Contabilidade Geral (26ª
edição), Áreas Editora.
Nabais, C.; Nabais, F. (2013), Prática Contabilística SNC + NCM (5ª edição), Editora Lidel
Gomes, J.; Pires, J. (2015), SNC Teoria e Prática (5ª edição), Vida Económica.
Fernandes,
Carla, P., Cristina, V. e Neiva, J. (2013), “Análise Financeira – Teoria e Prática”, Edições Silabo;
Nabais, C. e Nabais, F.o (2011), “Prática Financeira I – Análise Económica e Financeira”, 6ª Edição, Lidel Edições;
Nabais, C. e Nabais, F. (2007), “Prática Financeira II – Gestão Financeira”, 2ª Edição, Lidel Edições;

Mapa IV - Gestão de Recursos Humanos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Recursos Humanos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Human Resource Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria Leitão Dieguez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Proporcionar ao estudante os conceitos básicos indispensáveis ao conhecimento dos processos e práticas da
Gestão de Recursos Humanos aplicada à hospitalidade;
2. Explorar as metodologias de atuação prática nas organizações no domínio da GRH;
3. Utilizar conceitos teóricos na resolução de problemas que serão apresentados em casos práticos e no contacto com
a realidade empresarial;
4. Desenvolver competências técnicas e divulgar instrumentos utilizados nas principais áreas de intervenção da
função gestão de pessoas, bem como as especificidades e as novas tendências da gestão de pessoas no contexto da
indústria hoteleira.
5. Fomentar uma atitude de orientação para as pessoas e colaboração organizacional, desenvolvendo competências
de liderança que garantam o alinhamento das pessoas com os objetivos organizacionais;
6. Desenvolver a capacidade de reflexão crítica, ao nível estratégico e operacional, que permita aos estudantes detetar
e antecipar problemas através de soluções inovadoras.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Provide the student with the basic concepts essential to the knowledge of the processes and practices of Human
Resources Management applied to hotel management;
2. Explore the methodologies of practical action in organizations in the field of HRM;
3. Use theoretical concepts to solve problems that will be presented in practical cases and in contact with business
reality;
4. Develop technical skills and disseminate instruments used in the main areas of intervention of the people
management function, as well as the specificities and new trends of people management in the context of the hotel
industry.
5. Fostering an attitude of people orientation and organizational collaboration, developing leadership skills that ensure
the alignment of people with organizational goals;
6. Develop critical thinking at the strategic and operational level that enables students to detect and anticipate
problems through innovative solutions.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1. Perspetivas sobre a gestão de pessoas na gestão hoteleira.
Capítulo 2. A gestão de recursos humanos e a estratégia da empresa. A gestão estratégica dos recursos humanos. 
Capítulo 3. Recrutamento, seleção, acolhimento e orientação dos colaboradores na gestão de pessoas, aplicada à
gestão hoteleira.
Capítulo 4. A gestão de funções e a gestão de processos, na gestão hoteleira
Capítulo 5. A gestão salarial, na gestão hoteleira
Capítulo 6. O desempenho humano na gestão de pessoas, aplicada a gestão hoteleira
Capítulo 7. A gestão da formação, na gestão hoteleira.
Capítulo 8. A moldura estratégica da gestão de pessoas, na gestão hoteleira. 
Capítulo 9. O desenvolvimento dos gestores na hotelaria e turismo. Compensação e carreiras. 

4.4.5. Syllabus:
Chapter 1. Perspectives on the management of people in hotel management.
Chapter 2. Human resources management and company strategy. The strategic management of human resources.
Chapter 3. Recruitment, selection, reception and orientation of employees in the management of people, applied to
hotel management.
Chapter 4. The management of functions and the management of processes, in hotel management
Chapter 5. Wage management in hotel management
Chapter 6. Human performance in people management, applied hotel management
Chapter 7. The management of training in hotel management.
Chapter 8. The strategic frame of the management of people, in hotel management.
Chapter 9. The development of managers in hospitality and tourism. Compensation and careers.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos pretendem facultar aos estudantes o contacto com as principais ferramentas e /ou
utensilios de gestão em matéria de gestão estratégica de recusos humanos aplicada à gestão hoteleira.
Nesse sentido, ao longo do programa serão abordadas as perspetivas que marcam o passado e o presente da GRH,
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 no âmbito da gestão
hoteleira. 
Cap. 1, 2 - O1
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Cap. 3 – O 3
Cap. 4, 5, 6, 7 - O 4 
Cap. 8, 9 – O6 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program content is intended to provide students with the contact with the main tools in the strategic management
of human resources applied to hospitality management.
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 in the area of hotel management.

Chap. 1, 2 - O1
Chap. 3 – O 3
Chap. 4, 5, 6, 7 - O 4 
Chap. 8, 9 – O6

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia será participativa interativa com recurso a exposiçõees, estudo de casos, debates, sendo ainda
utilizados os apoios didáticos colocados a disposição do docente. No início de cada capítulo apontam-se metas claras
e alcançáveis e, em cada um desses capítulos, o estudante aprende a definir, descrever, analisar, comparar e
identificar questões essenciais que afetam a Gestão de Pessoas, ao mesmo tempo descrever-se-á um conjunto de
competências a atingir pelo estudante. 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. Serão colocados à disposição do estudante
documentos de apoio (“Material de Apoio”), que não pretendem ser mais do que um elemento de sistematização das
matérias lecionadas na UC.
Metodologia de Avaliação
Atividades e trabalhos propostos 40%
Teste 60%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology will be interactive participative with the use of expositions, case study, debates, and the didactic
supports available to the teacher in classroom. At the beginning of each chapter (topic macro) we define clear and
achievable goals, and for each of these chapters, students learn to define, describe, analyze, compare and identify key
issues affecting the organizations and at the same time we will describe a set of competencies to be achieved by the
student. Practical activities: the end of each chapter will take practical activities, some individual activities other group
activities, focusing on some topics of discussion.
Slide show of support in electronic form: each theme will be supported by a set of slides to support the approach of
the learning content.
Evaluation with the following components:
Activities and proposed works- 40%
Test- 60%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o objetivo de orientar o estudante 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 conteúdos completos e ilustrativos
sobre os temas atribuídos. Posteriormente, será disponibilizado documento com orientações específicas para a
realização deste trabalho.
Neste sentido, com as exposições sobre as temáticas relacionadas com a gestão de recursos humanos na hotelaria,
pretende-se que os estudantes tenham contacto com as especificidades da gestão de recursos humanos na hotelaria,
sendo estas exposições reforçadas com estudo de casos na hotelaria, e complementadas pelos trabalhos de grupo
dos estudantes. Com esta metodologia pretende-se dar a conhecer aos estudantes a realidade actual da gestão de
recursos humanos na hotelaria, e em concomitância potenciar e/ou desenvolver algumas competências profissionais
e emocionais correlacionadas com a gestão estratégica de recursos humanos na hotelaria.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended 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.
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For the fulfilment 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.
In this sense, with the expositions on the themes related with the human resources management in hospitality, it is
intended that the students have contact with the specificities of the human resources management in hospitality, being
these exhibitions reinforced with case studies in the hospitality, and complemented by the group work of the students.
With this methodology, it is intended at one and the same time to acquaint students with the current reality of human
resource management in the tourism, and to concomitantly enhance and / or develop some professional and emotional
skills related to the strategic management of human resources in hospitality.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amstrong, M (2016). Amstrong’s Handbook of Strategic Human Resouce Management (6ed.). Philadelphia: Kogan. 
Cunha, M. P. e, Rego, A., Cunha, R. C. & Cabral-Cardoso, C. (2015). Manual de comportamento organizacional e
gestão. Lisboa: Editora RH;
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;
Moutinho, L., & Vargas-Sanchez, A. (Eds.). (2018). Strategic Management in Tourism, CABI Tourism Texts. Cabi.
Rego, A., Pina e Cunha, M., Gomes, J., Campos e Cunha, R., Cabral-Cardoso, & Marques, C. (2015). Manual de Gestão
de Pessoas e do Capital Humano (3a Ed.). Lisboa: Silabo.
Robbins, S. H.(2008). O Segredo na Gestão das Pessoas: Cuidado com a Soluções Milagrosas. Lisboa: Centro
Atlântico. 
Robbins, S.P. & Coulter, M. (2015). Management. London: Prentice-Hall.
Weber, M. & Dennison, D. (2014). Strategic Hospitality Human Resources Management. New Jersey: Prentice Hall.

Mapa IV - Marketing de Serviços Hoteleiros

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing de Serviços Hoteleiros

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Hospitality Marketing Services

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Bruno Miguel Barbosa de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Esta unidade curricular visa: 
1. Dotar os alunos de uma compreensão acerca da importância do marketing, como uma filosofia de gestão no
contexto das atividades turísticas. 
2. Permitir aos alunos compreender a definição do mix de marketing neste sector e ainda dotá-los de uma capacidade
de desenvolver o planeamento da estratégia de marketing e das campanhas de marketing turístico e hoteleiro. 
3. Descrever os conceitos e os métodos do marketing de serviços aplicados à atividade das empresas que operam na
indústria do turismo e 
4. Dotar os estudantes de competências que lhes permitam compreender e lidar com a especificidade de serviços
turísticos e hoteleiros. 
Apesar da ênfase ser no Marketing de serviços hoteleiros, serão abordados aspetos de carácter mais transversal à
área do Marketing, como sejam, marketing relacional, fidelização de clientes, gestão de reclamações, avaliação da
satisfação e responsabilidade social e ética.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to:
1. Provide students with an understanding of the importance of marketing, as a management philosophy in the context
of tourist activities.
2. Allow students to understand the definition of the marketing mix in this sector and also provide them with an ability
to develop the planning of the marketing strategy and the tourism and hotel marketing campaigns.
3. Describe the concepts and methods of service marketing applied to the activity of companies operating in the
tourism industry and
4. Provide students with skills that enable them to understand and deal with the specificity of tourist and hotel
services.
Although the emphasis is on Marketing of hotel services, aspects of a more transversal nature in the Marketing area
will be addressed, such as, relational marketing, customer loyalty, complaints management, assessment of
satisfaction and social and ethical responsibility.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Introdução ao marketing. Conceito e importância do conceito de marketing. A evolução do conceito e
aspetos distintivos. Ética e Responsabilidade Social no Marketing Turístico. Casos concretos e questões de reflexão. 
Capítulo II – Significado do Marketing em Hotelaria e Turismo e a Gestão de Serviços. As características 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 – Produtividade e Qualidade na Gestão de Serviços Turísticos

4.4.5. Syllabus:
Chapter I - Introduction to marketing. Concept and importance of the concept of marketing. The evolution of the
concept and distinctive aspects. Ethics and Social Responsibility in Tourism Marketing. Concrete cases and questions
of reflection.
Chapter II - The Meaning of Marketing in Hospitality and Tourism and the Management of Services. The special
characteristics of Marketing in Hospitality and Tourism. The dynamic business environment. Factors influencing
tourist demand
Chapter III - The Marketing-mix in Hotel and Tourism Services. The marketing-mix for tourism services The formulation
of the product in tourism. The definition of pricing strategy. The main distribution channels. The communication
strategy of the products. The importance of people, processes and physical evidence.
Chapter IV - Productivity and Quality in Tourism Services Management

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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 aprendizagem 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. A disciplina de Marketing Hoteleiro visa
dotar os alunos de uma compreensão acerca da importância do marketing, como uma filosofia de gestão, no contexto
das atividades turísticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In order to pursue this objectives, teaching methodologies adopted include both expository method, reading and
discussion of texts and case studies. Key concepts inherent to the program of the course will be presented. Under
each theme, reading cases will be presented and students will be called to discuss critically the text presented, both
individually and sometimes in work groups. Also, 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. 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 in the context of these activities. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As metodologias de aprendizagem 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: 60% - Exame de avaliação individual (nota mínima de 8
valores) 40%. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The learning methodologies to be adopted include the expository method, reading and discussion of texts and the
analysis of cases. The main concepts inherent to the curricular unit program will be presented expositively by the
teacher. In each theme, reading cases will be presented in relation to which students will be asked to critically discuss
the text presented, either individually or, sometimes, in working groups. Case studies will also be presented, relating to
real cases of companies and applicable to one of the program topics. They will be discussed in class and a proposed
resolution will be presented.
The evaluation of students must be done as follows: 60% - Individual assessment exam (minimum score of 8 points)
40%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 objetivo 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 objetivos 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.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended 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.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chin, C. H., Chin, C. L., & Wong, W. P. M. (2018). The implementation of green marketing tools in rural tourism: the
readiness of tourists?. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(3), 261-280.
Costa, R. (2008). Introdução à Gestão Hoteleira. Lisboa: Lidel. 
Litvin, S. W., & Dowling, K. M. (2018). Tripadvisor and hotel consumer brand loyalty. Current Issues in Tourism, 21(8),
842-846.
McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and cases. Oxford:
Butterworth-Heinemann. 
Moutinho, L., & Vargas-Sanchez, A. (Eds.). (2018). Strategic Management in Tourism, CABI Tourism Texts. Cabi. 
Moutinho, L. (2000) - Strategic Management in Tourism. New York: Cab International. 
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

Mapa IV - Enologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Enologia
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Oenology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
HR/HC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Morais Sarmento de Campos

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1) Conhecer os processos de vinificação das diferentes tipologias de vinhos: de mesa (brancos, tintos e rosés),
espumantes, generosos e outros;
2) Conhecer detalhadamente as regiões vitivinícolas de Portugal, bem como as castas e tipologias de vinhos mais
característicos dessas mesmas regiões;
3) Conhecer do ponto de vista cultural as regiões vitivinícolas de França, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos,
Chile e Austrália;
4) Conhecer e perceber como funciona os sistemas sensoriais humanos, especialmente o olfato e o gosto;
5) Organizar provas sensoriais de vinhos e outras bebidas alcoólicas em contexto de hotelaria;
6) Organizar provas sensoriais de alimentos em contexto de hotelaria;
7) Organizar cartas de vinhos num âmbito internacional;
8) Organizar corretamente a gestão de adega e o serviço de vinhos em hotelaria e restauração;

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course, students should be able to:
1) Know the winemaking processes of different types of wine: table (white, red and rosé), sparkling, generous and
other types;
2) Know in detail the wine regions of Portugal, as well as the varieties and types of wines most characteristic of those
same regions;
3) Know the wine regions of France, Spain, Italy, Germany, United States, Chile and Australia from a cultural point of
view;
4) To know and understand how human sensory systems work, especially smell and taste;
5) Organize sensory tasting of wines and other alcoholic beverages in the context of hospitality;
6) Organize sensory food tests in the context of hospitality;
7) Organize wine lists with national and international wines international ;
8) Properly organize the management of the cellar and the wine service in hotels and restaurants; 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O processo de vinificação dos diferentes tipos de vinhos
- A viticultura
- Vinhos de mesa
- Vinhos Espumantes
- Vinhos generosos
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- A maturação dos diversos tipos de vinhos
- A embalagem do vinho: o vidro e a rolha de cortiça

2. Vinho, viticultura e cultura associada ao vinho
- A história do vinho
- As regiões vinícolas portuguesas e internacionais
- As castas e a sua associação ao território

3. Fisiologia do gosto
- Os aparelhos sensoriais humanos
- O sentido do gosto e do olfato
- Outras sensações sensoriais importantes
- A formação do sabor de um alimento 

4. A prova sensorial de alimentos e bebidas
- Como organizar provas de alimentos e bebidas;
- Como organizar provas de vinhos
- Harmonização de alimentos com vinhos 

5. Gestão de vinhos em hotelaria e restauração
- Maturação e envelhecimento de vinho engarrafados
- Organização da adega de vinhos
- O serviço de vinhos em hotelaria e restauração

4.4.5. Syllabus:
1. The winemaking process of different types of wines
- Viticulture
- Table wines
- Sparkling Wines
- Generous wines
- The maturation of the different types of wines
- Wine packaging: glass and cork stopper

2. Wine, viticulture and culture associated with wine
- The history of wine
- Portuguese and international wine regions
- Grape varieties and their association with the territory

3. Physiology of taste
- Human sensory organs
- The sense of taste and smell
- Other important sensory sensations
- The formation of the flavour of a food

4. Sensory testing of food and drinks
- How to organize food and drink tastings;
- How to organize wine tasting
- Food and wine pairing

5. Hotel and restaurant wine management
- Maturation and aging of bottled wine
- Wine cellar organization
- Hotel and restaurant wine service 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão organizados de modo a apresentar de uma forma
transversal o universo da enologia, desde a viticultura, vinificação e regiões produtoras de vinho.
Os capítulos 1 e 2 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 1, 2
e 3.
Os capítulos 3 e 4 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 4, 5
e 6.
O capítulo 5 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso objetivos de aprendizagem 7 e 8.
As aulas práticas de prova sensorial são importantes para a compreensão das propriedades dos vinhos e também
para dotar os alunos de conhecimentos de como organizar corretamente sessões de degustação e serviços
específicos de vinhos para o cliente de hotelaria e restauração.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents of this curricular unit are organized to present in a transversal way the universe of oenology,
from viticulture, vinification and wine producing regions.
Chapters 1 and 2 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives 1, 2 and 3.
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Chapters 3 and 4 of the program aim to work on content to successfully fulfil learning objectives 4, 5 and 6.
Chapter 5 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 7 and 8.
Practical sensory tasting classes are important for understanding the properties of wines and also to provide students
with knowledge on how to properly organize tasting sessions and specific wine services for the hotel and restaurant
client. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão num laboratório de análise sensorial adequado para o efeito, sendo constituído por postos
individuais de prova com água corrente e com separação física entre os alunos.
Os alunos serão desdobrados em turmas de 20 alunos para as práticas laboratoriais.
A metodologia de ensino divide-se da seguinte forma:
Exposição teórica da matéria a lecionar;
Visualização de filmes;
Aulas práticas com algumas sessões de prova/degustações;
Visita de estudo subordinada ao tema vinhos e turismo em ambiente rural
Metodologia de avaliação: 
Av. contínua:
50% teste (nota mínima 10)
30% trabalhos práticos individuais (nota mínima 10)
20% nota das aulas práticas (presença obrigatória a 80% das aulas), nota mínima 10
Nota: A Avaliação nas aulas praticas será feita através de uma grelha de avaliação.
O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.
Av. final:
Nota das aulas práticas - 20%
Exame escrito – 80%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes of this CU will take place in a sensory analysis laboratory suitable for this purpose, consisting of
individual tasting cabinets, provides with water and physical separation between students.
For laboratory classes, students will be divided into smaller groups of 20.
The teaching methodology: 
- Theoretical exposition of the subject to teach;
- Movie viewing;
- Practical classes with some tasting sessions
- Study visit under the theme of wines and tourism in rural environment
Continuous evaluation
- 50% theoretical test (minimum grade 10)
- 30% individual practical assignments (minimum grade 10)
- 20% grade of practical classes (mandatory attendance at 80% of classes), minimum grade 10
Note: Assessment in practical classes will be done through an evaluation grid.
- Access to the examination period can only be done with a minimum grade and a minimum compulsory attendance in
the practical classes.
Final evaluation
- Grade of practical classes – 20%
- Written exam – 80%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem com uma componente prática, facilmente
transposta para o contexto profissional da hotelaria.
Promove-se o trabalho autónomo, com uma componente de pesquisa em enologia e serviço de vinhos, de forma a que
os alunos possam também aprender autonomamente e, se assim o desejarem, aplicar alguma investigação no
decorrer da sua atividade profissional, de forma a poder trazer tipologias de serviço inovadoras aos seus clientes.
As provas sensoriais são importantes de forma a que o aluno conheça o perfil sensorial dos vinhos. Assim, pode
propor emparelhamentos e harmonização gastronómica de diversos produtos, bem como estruturar melhor o serviço
ao cliente, tornando assim a experiência do cliente no departamento de alimentos e bebidas muito mais
enriquecedora.
A realização da visita de estudo complementa a aquisição de conhecimentos através do contacto com a produção
primária e secundária de vinho, ficando assim o aluno mais entrosado com a realidade do contexto vitivinícola em
Portugal.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
enhancing their critical spirit, framed in a learning with a practical component, easily transposed to the professional
context of the hospitality industry.
Autonomous work is promoted, with a research component in oenology and wine service, so that students can also
learn autonomously and, if they so wish, apply some research in the course of their professional activity, in order to be
able to bring innovative types of service to its customers.
Sensory tasting is important so that the student knows the sensory profile of wines. Thus, it can propose pairings and
gastronomic harmonization of different products, as well as better structure the customer service, thus making the
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customer's experience in the food and beverage department much more enriching.
The study visit complements the acquisition of knowledge through contact with primary and secondary wine
production, thus making the student more involved with the reality of the wine context in Portugal. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Afonso J. (2013). Curso de vinhos para verdadeiros apreciadores. A Esfera dos Livros. Lisboa. ISBN: 9789896265076

Bird D. (2010). Understanding Wine Technology – The science of wine explained. DBQA Publishing. Newark. ISBN: 978-
0953580224

Cardoso A. D. (2020) O vinho: Da uva à garrafa. Agrobook. Porto. ISBN: 9789898927309

Civille G., Carr B. (2016). Sensory Evaluation Techniques - 5th Edition. CRC Press, New York. ISBN: 9781482216905

Johnson H. (2019). World Atlas of wine – 8th Edition. Mitchell Beazley. London. ISBN: 978-1784724030

Julyan B. (2008). Sales & Service for the wine professional – 3rd Edition. Cengage Learning EMEA. United Kingdom.
ISBN: 978-1844807895

Puckette M.; Hammack J.;(2017). Doidos por Vinho - O guia de vinhos essencial. Saída de Emergência, Porto Salvo.
ISBN: 9789896379575

Mapa IV - Gestão de Operações de Empreendimentos Turísticos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Operações de Empreendimentos Turísticos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Operations Management of Tourist Enterprises

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Kevin Paulo Hemsworth

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:

 1.Ministrar princípios científicos de gestão do alojamento e dos equipamentos turísticos na produção hoteleira
 2.Identificar as principais características da atividade hoteleira, nas suas diferentes vertentes: social, económica e

turística
 3.Compreender a relação da atividade hoteleira no turismo, dos diferentes fluxos turísticos e restantes elementos do
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sistema turístico, como meios de transporte, agentes, entre outros
4.Compreender a organização geral de uma unidade de alojamento, gestão de produção e fluxos, aspetos financeiro e
humano, a organização dos diferentes componentes do serviço hoteleiro (Cozinha, Bar, Instalações Frigoríficas,
Lavandaria, housekeeping e Armazenamento, ..) e todo o ciclo do cliente
5.Compreender os conceitos de hospitalidade e qualidade de serviço ao cliente e identificar fatores críticos de
sucesso
6.Planear, controlar e avaliar a produção hoteleira, conhecendo os rácios de gestão.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
After completing this course, students should be able to:
1.To administer scientific principles of management of accommodation and tourist equipment in hotel production
2.Identify the main characteristics of the hotel activity, in its different aspects: social, economic and tourist
3.Understand the relationship of the hotel activity in tourism, the different tourist flows and other elements of the
tourist system, such as means of transport, agents, among others
4. Understand the general organization of a accommodation unit, production and flow management, financial and
human aspects, the organization of the different components of the hotel service (Kitchen, Bar, Refrigeration Facilities,
Laundry, Housekeeping and Storage, ..) and everything the customer cycle
5.Understand the concepts of hospitality and quality of customer service and identify critical success factors
6.Plan, control and evaluate hotel production, knowing the management ratios.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Alojamento e o contexto organizacional 
O Alojamento, conceitos, características 
O Alojamento e o Turismo
Tipologia e Caracterização do Alojamento
A Capacidade da unidade de alojamento e taxa de ocupação
O Potencial de negócio de uma UA
Evolução da Indústria Hoteleira
Novos Princípios gerais de GH
Organização do Alojamento
Inovação, Tecnologia e Produção Hoteleira
2. Distribuição na hotelaria e Diagrama dos Circuitos de Clientes
Distribuição na Hotelaria 
Gestão do ciclo do cliente 
3. Planeamento e Gestão das Operações 
Evolução da Competitividade
Contexto da Nova Gestão de Produção Hoteleira
Planeamento e Gestão de Produção Hoteleira Estratégica
A gestão da atividade 
O Preço
Rácios 
Orçamentos
Daily Sales Report 
Market share
Inovação de Produtos e Serviços 
Internacionalização Hoteleira 
4. Gestão da Qualidade dos Serviços
Objetivos da qualidade em empresas hoteleiras
Manuais de procedimentos
Implementação de indicadores e métodos de avaliação de serviços

4.4.5. Syllabus:
1. Accommodation and the organizational context
Accommodation, concepts, characteristics
Accommodation and Tourism
Typology and Characterization of Accommodation
Capacity of the accommodation unit and occupancy rate
The business potential of an AU
Evolution of the Hotel Industry
New General GH Principles
Accommodation Organization
Innovation, Technology and Hotel Production
2. Distribution in the hotel industry and Customer Circuit Diagram
Distribution in Hospitality
Customer cycle management
3. Operations Planning and Management
Competitiveness Evolution
Context of the New Hotel Production Management
Strategic Hotel Production Planning and Management
Activity management
The price
Ratios
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Budgets
Daily Sales Report
Market share
Product and Service Innovation
Hotel Internationalization
4. Service Quality Management
Quality objectives in hotel companies
Procedures manuals
Implementation of indicators and methods of service evaluation

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa dota os estudantes de conhecimentos e competências sobre a hotelaria, concretamente sobre o
departamento de alojamento e suas vertentes de gestão. Os conteúdos programáticos visam, numa vertente inicial a
apresentação do departamento de alojamento e caraterísticas inerentes, culminando no domínio dos conhecimentos
de gestão e a aplicação dos rácios hoteleiros e sua análise.
A estruturação dos conteúdos adequa os mesmos aos objetivos da unidade curricular, abordando transversalmente
os conceitos, métodos, técnicas e procedimentos fundamentais à compreensão das temáticas a abordar na unidade
curricular.
Desta forma:
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1, 2 e 3.
O capítulo 2 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 4.
O capítulo 3 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 4 e 6.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program provides students with knowledge and skills about the hotel industry, specifically the accommodation
department and its management aspects. The syllabus aims, initially, the presentation of the accommodation
department and inherent features, culminating in the field of management knowledge and the application of hotel
management ratios and their analysis.
The structure of the contents is adapted to the objectives of the course, addressing the concepts, methods,
techniques, and procedures fundamental to the understanding of the topics to be addressed in the course.

Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 1, 2 and 3.
Chapter 2 of the program aims to work on content to successfully fulfill the learning objective 4.
Chapter 3 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 4 and 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recorrer-se-á a aulas teórico-práticas onde se apresentarão e discutirão os conceitos, metodologias e técnicas da
gestão da produção hoteleira, de uma forma transversal. Serão exemplificados por via da resolução de problemas e da
análise de casos. A metodologia privilegiará a participação ativa dos alunos, apoiada nas seguintes metodologias:
- Método afirmativo: aplicação do método expositivo e explicação e demonstração de procedimentos e técnicas
(método demonstrativo).
- Método interrogativo: análise critica e discussão de textos de apoio sobre as temáticas abordadas;
- Método ativo: estímulo à aprendizagem pela descoberta através de pesquisa, na realização de trabalhos.

Avaliação contínua
- Trabalho de grupo - 45% na nota final.
- Teste escrito individual - 45% na nota final.
- Avaliação do docente (considerando a participação e competências na aula) - 10% na nota final. 
Avaliação final
- Exame escrito – 65%
- Trabalho individual – 35%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical and practical classes will be used, presenting and discussing the concepts, methodologies and techniques
of hotel production management, in a transversal way. They will be exemplified through problem solving and case
analysis. The methodology will favour the active participation of students, supported by the following methodologies:
- Affirmative method: application of the expository method and explanation and demonstration of procedures and
techniques (demonstrative method).
- Interrogative method: critical analysis and discussion of supporting texts on the topics addressed;
- Active method: stimulation of learning by discovery through research, in the realization of work.

Continuous evaluation:
- Group work - 45% in the final grade.
- Individual written test - 45% in the final grade.
- Teacher evaluation (considering class participation and skills) - 10% in the final grade.
Final evaluation:

- Written exam - 65%
- Individual work - 35%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As estratégias de ensino de cariz teórico-prático e tutorial visam a autonomia e a reflexividade, potenciando as
capacidades analíticas dos alunos, a apreensão teórica dos conceitos e, consequentemente, a sua aplicação prática.
A utilização de uma metodologia expositiva, através da comunicação de conteúdos programáticos, permite a
apreensão de conceitos, de procedimentos e técnicas.
O recurso à metodologia demonstrativa privilegia o saber-fazer, através da resolução de exercícios práticos
aumentando assim o nível de participação do aluno.
O uso de uma metodologia de ensino interrogativa, através da análise e discussão de textos, permite sedimentar os
diversos saberes e competências teóricas, técnicas e operativas facilitando a participação, compreensão,
memorização e integração do saber e promove ainda a capacidade de argumentação e criatividade. O método ativo
desenvolve a capacidade para a autoaprendizagem e favorece o estudo autónomo e a capacidade de resolução de
problemas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical and tutorial teaching strategies aim at autonomy and reflexivity, enhancing the students'
analytical skills, the theoretical apprehension of concepts and, consequently, their practical application.
The use of an expository methodology, through the communication of syllabus, allows the apprehension of concepts,
procedures and techniques.
The use of the demonstrative methodology privileges the know-how, by solving practical exercises, thus increasing
the level of student participation.
The use of an interrogative teaching methodology, through the analysis and discussion of texts, allows to consolidate
the various theoretical, technical and operative knowledge and competences facilitating the participation,
understanding, memorization and integration of knowledge and promotes the ability of argumentation and creativity.
The active method develops the capacity for self-learning and favours autonomous study and problem-solving
abilities.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Costa, R., Sousa, T. (2015). Gestão Comercial Hoteleira, Lidel Lisboa. ISBN: 9789727579570
Domingues, C. (2013). Prontuário Turístico, Leya. Lisboa. ISBN: 9789722721455
Juáres, J. (2017). Dirección de Alojamientos Turísticos, Sintesis. Madrid. ISBN: 9788499585215
Martínez, C. A. (2014). Comercialización y venta de servicios turísticos. Síntesis. Madrid. ISBN: 9788490775103
Rojo, I. (2014). Dirección Y Gestión de Empresas Del Setor Turístico, Edições Pirámide, S.A.. Madrid. ISBN:
9788436831900
Silva, F. Umbelino, J. (2017). Planeamento e Desenvolvimento Turístico, Lidel. Lisboa. ISBN 9789897522307
Sinclair, P. & Garcia, C.(2016). Marketing Turístico " Hostelaria y Turismo, Paraninfo. Madrid. ISBN 9788428338257
Wood, R. (2017). Hotel Accommodation Management, Sage. New York. ISBN: 978-1138048799

Mapa IV - Práticas de Alojamento II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Práticas de Alojamento II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Accommodation Practices II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Duarte Maria Megre de Almeida de Oliveira Pimentel (30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
António Luís da Costa Marques (30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1) Realizar as operações que decorrem no front office e no back office, como a gestão de reservas, registos de entrada
e saída de hóspedes, bem como auditorias;
2) Interagir de forma segura com o software de gestão de front office;
3) Interagir e comunicar presencialmente de forma correta com os clientes na receção;
4) Interagir e comunicar por telefone ou por meio digital com os clientes;

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course, students should be able to:

1) Carry out the operations that take place in the front office and in the back office, such as reservation management,
check-in and check-out of guests, as well as audits;
2) Interact safely with the front office management software;
3) Interact and communicate in person correctly with customers at the reception;
4) Interact and communicate by phone or digitally with customers;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento Geral e gestão de operações
1.1 Planeamento e gestão da produção hoteleira

2. Back-office- Reservas
2.1 Objetivos e importância do Departamento de Reservas 
2.2 Tipos de Reservas 
2.3 Processo de Reserva Individual
2.4 Processo Reservas de Grupo 
2.5 Sistemas de Controlo de Reservas (Manuais e Informatizados) 
2.6 Estatuto ou “Status” das Reservas 
2.7 Relatórios de Reservas 
2.8 Fontes ou canais de Reservas 
2.9 Políticas de Reserva em hotéis (Comparação de casos práticos) 

3. Front Office 
3.1 O conceito 
3.2 Espaco fisico e equipamentos 
3.3 Relação com Housekeeping e Back Office 
3.4 A Receção – Front Desk 
3.5 O Registo de Entrada - Check-in - A Saida- Check – out 
3.6 Caixa 
3.7 Auditoria Noturna/ Night Audit 
3.8 Portaria/Concierge
3.9 Comunicacões/ Telefones

4.4.5. Syllabus:
1. General framework and operations management
1.1 Planning and management of hotel production

2. Back-office- Reservations
2.1 Objectives and importance of the Reservations Department
2.2 Types of Reservations
2.3 Individual Booking Process
2.4 Group Booking Process
2.5 Reservation Control Systems (Manual and Computerized)
2.6 Reservation Status or Status
2.7 Reservation Reports
2.8 Reservation sources or channels
2.9 Hotel Booking Policies (Comparison of case studies)

3. Front Office
3.1 The concept
3.2 Physical space and equipment
3.3 Relationship with Housekeeping and Back Office
3.4 Reception - Front Desk
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3.5 Check-in - Check-in - Check-out - Check-out
3.6 Box
3.7 Night Audit
3.8 Concierge / Concierge
3.9 Communications / Telephones

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão organizados de modo a apresentar de uma forma
transversal o universo do front office e back office aos estudantes de hotelaria.
Assim:
Os capítulos 1, 2 e 3 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o objetivo de aprendizagem 1.
O capítulo 2 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1 e 4.
O capítulo 3 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 2 e 3.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents of this curricular unit are organized to present in a transversal way the universe of the front
office and back office to hotel students.
Chapters 1, 2 and 3 of the program aim to work on content to successfully fulfil the learning objective 1.
Chapter 2 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 1 and 4.
Chapter 3 of the program aims to work on content to successfully meet learning objectives 2 and 3.
 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será feito em aulas teórico-práticas (100%), onde será feita a familiarização com o ambiente e ferramentas de
trabalho. Os estudantes estarão sempre envolvidos em atividades de serviço de andares e com contacto direto com os
clientes. De forma a articular com sucesso esta metodologia de ensino, os alunos estarão divididos por turmas de 20
alunos cada (1 turno), sendo que este turno se desdobra, onde 10 alunos ficarão afetos ao serviço de andares (e
lavandaria) e os restantes 10 à receção e apoio à gestão.
Av. contínua:
50% prova individual prática final do semestre (nota mínima 10)
50% trabalhos práticos individuais e postura nas aulas práticas (nota mínima 10)
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 90% das aulas. A Avaliação nas aulas praticas será feita através de
uma grelha de avaliação.
Av. final:
O acesso à época de exames só poderá ser feito mediante nota mínima e presença mínima obrigatória nas aulas
práticas.
50% prova individual prática
50% teste individual

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The teaching of this CU will be done in theoretical-practical classes (100%), where the familiarization with the
environment and work tools will be done. Students will always be involved in floor service activities and in direct
contact with customers. In order to successfully articulate this teaching methodology, students will be divided into
groups: 20 students each, and this shift will unfold, where 10 students will be assigned to the housekeeping service
(and laundry) and the remaining 10 the reception and support management.
Continuous:
50% individual final exam practice (min 10)
50% individual practical work and posture in practical classes (min 10)
Note: Required attendance at 90% of classes will be required. The evaluation in the practical classes will be done
through an evaluation grid.
Final evaluation:
Access to the examination period can only be done with a min grade and a min compulsory attendance in the practical
classes.
50% individual exam practice
50 Individual test

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem a 100% em contexto de trabalho, com o
desenvolvimento de atividades que vão decorrer quase na sua totalidade no hotel-escola, trabalhando diretamente
com clientes.
Estas aulas de cariz eminentemente prático serão feitas também com recurso a técnicas tipo oficina de trabalho, onde
o docente demonstra as técnicas com um suporte teórico e depois incita os alunos numa realização similar, onde a
avaliação da performance do aluno estará sempre presente. Estas demonstrações serão feitas em todas as
componentes do programa.
Desde o início da unidade curricular será estimulado também a realização de trabalhos em equipa, coordenados pelo
docente, com a formação de equipas dentro da turma que ocuparão as diferentes estações de trabalho que constituem
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o serviço de quartos e de andares, uma componente fundamental na indústria hoteleira.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
boosting their critical spirit, framed in a 100% learning in the work context, with the development of activities that will
run almost entirely in the hotel - School, working directly with clients.
These eminently practical classes will also be made using workshop techniques, where the teacher demonstrates the
techniques with a theoretical support and then encourages the students in a similar realization, where the evaluation of
the student's performance will always be present. These demonstrations will be done on all components of the
program.
From the beginning of the curricular unit will also be stimulated the accomplishment of teamwork, coordinated by the
teacher, with the formation of teams within the class that will occupy the different workstations that constitute the
service of rooms and floors, a fundamental component in the industry hotel.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bardi, J. (2010). Hotel Front Office Management. Wiley, New Jersey ISBN: 978-0470637524

Costa, R. (2012). Introdução à Gestão Hoteleira. Lidel, Lisboa. ISBN: 9789727578603

Costa, R., Sousa, T. (2015). Gestão Comercial Hoteleira, Lidel Lisboa. ISBN: 9789727579570

Fallon, M., Rufherford, D. (2010). Hotel Management and Operations. Wiley, New Jersey ISBN: 9780470177143

Marques, A. (2007). Manual de Hotelaria. Livraria Civilização Editora, Porto. ISBN: 9789722626514

Raghubalan G., Raghubalan A. (2015). Hotel Housekeeping: Operations and Management 3edition. OUP India. ISBN:
9780199451746

Wood R. (2017). Hotel Accommodation Management (Hospitality Essentials Series). Routledge, Oxon ISBN: 978-
1138048799

Mapa IV - Contabilidade e Controlo de Gestão na Hotelaria

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Contabilidade e Controlo de Gestão na Hotelaria

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Hospitality Accounting and Management Control

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Manuel Teixeira Pereira
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade visa introduzir os estudantes a um conjunto de ferramentas e técnicas necessárias à organização de
contabilidades internas nos hotéis, aplicando o Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI), à
análise dos rendimentos e dos gastos nos hotéis e à elaboração do orçamento anual do hotel, tendo em atenção os
aspetos da gestão hoteleira. 
No final desta UC o estudante deverá ser capaz de: 
1. Perceber a importância da contabilidade de gestão para a tomada de decisão nas unidades hoteleiras; 
2. Efetuar análises custo-volume-resultado e calcular o ponto crítico das vendas num hotel; 
3. Aplicar o Uniform System of Accounts for the Lodging Industry ; 
4. Efetuar a contabilização das operações de gestão hoteleira; 
5. Dominar os aspetos chave do processo orçamental nos hotéis e compreender a sua importância no planeamento a
curto prazo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit aims to introduce students to a set of tools and techniques necessary for organizing internal accounts in
hotels, applying the Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI), analyzing income and expenses in
hotels and preparing the budget annual hotel, taking into account aspects of hotel management.
At the end of this course the student should be able to:
1. Realize the importance of management accounting for decision making in hotel units;
2. Carry out cost-volume-result analyzes and calculate the critical point of sales in a hotel;
3. Apply the Uniform System of Accounts for the Lodging Industry;
4. Perform the accounting of hotel management operations;
5. Master the key aspects of the budget process in hotels and understand their importance in short-term planning.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
IINTRODUÇÃO
Capítulo 1 – Introdução à Contabilidade de Gestão na Hotelaria

PARTE I - INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PILOTAGEM

Capítulo 2 – Tipologias de controlo de gestão
Capítulo 3 - Orçamentos
Capítulo 4 – Contabilidade Analítica para a Gestão
Capítulo 5 – Controlo Orçamental
Capítulo 6 - Controlo Estratégico e Operacional

PARTE II – O CONTROLO DE GESTÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLO
Capítulo 7 – Centros de Responsabilidade
Capítulo 8 – Preços de Transferência Interna
Capítulo 9 – Avaliação do Desempenho de Centros de Responsabilidade
Capítulo 10 – Capacidade de diagnóstico
Capítulo 11 - O Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)
Capítulo 12. Contabilização das operações internas
Capítulo 13. Orçamentação

4.4.5. Syllabus:

INTRODUCTION
Chapter 1 - Introduction to Hospitality Management Accounting

PART I - INTEGRATION OF PILOTAGE INSTRUMENTS

Chapter 2 - Types of management control
Chapter 3 - Budgets
Chapter 4 - Cost Accounting for Management
Chapter 5 - Budgetary Control
Chapter 6 - Strategic and Operational Control

PART II - MANAGEMENT CONTROL AND SYSTEM IMPLEMENTATION
OF CONTROL
Chapter 7 - Centers of Responsibility
Chapter 8 - Internal Transfer Prices
Chapter 9 - Performance Evaluation of Responsibility Centers
Chapter 10 - Diagnostic capacity
Chapter 11 - The Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)
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Chapter 12. Accounting for internal operations
Chapter 13. Budgeting

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo desta disciplina consiste em proporcionar uma visão integrada da análise e controlo de gestão. É esperado
que os alunos sejam capazes de analisar e implementar sistemas de planeamento e controlo de gestão. No final da
unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de: Compreender a essência da Contabilidade de Gestão e quais as
suas principais características; Conhecer as tipologias de sistemas de controlo de gestão e o processo de
planeamento; Elaborar um orçamento e compreender o controlo orçamental; Distinguir o Tableau de Bord do Balanced
Scorecard; Identificar os vários centros de responsabilidade existentes numa empresa, bem como identificar e definir
os preços de transferência a adotar; Compreender a avaliação de desempenho atribuída aos centros de
responsabilidade; Entender a importância da implementação de sistemas de controlo.

Cap. 1 – O1 
Cap. 2, 3, 4, 5, 6 – O2
Cap. 7, 8 – O3
Cap. 9, 10 – O4
Cap. 11, 12, 13 – O 5

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The purpose of this course is to provide an integrated view of analysis and management control. It is expected that
students are able to analyse and implement planning and management control systems. At the end of the course,
students should be able to: Understand what the Management Control and what the key ideas of the Management
Control and Accounting; Understand different schedules to adopt; Know how to prepare a budget; - Understand
budgetary control; Understand the tableau de board and Balanced Scorecard; Learn to identify the various
responsibility centers existing in a company as well as identify and define transfer pricing to adopt; Understand the
performance assessment attributed to responsibility canters; Understand the importance of the methodology adopted
in the design and implementation of control systems.

Chap. 1 – O1 
Chap. 2, 3, 4, 5, 6 – O2
Chap. 7, 8 – O3
Chap. 9, 10 – O4
Chap. 11, 12, 13 – O 5

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de aprendizagem 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.
Teste individual - 60%
Trabalhos complementares - 40%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The teaching methodologies to adopt include expository method, reading and discussion of texts and case studies.
Key concepts of the program will be exposed. Under each theme, reading cases will be presented for which students
will be called to discuss critically the text presented, both individually and sometimes in work groups. A number of
case studies will also be present, which are related to practical cases of companies and applicable to one of the topics
of the program. Cases will be discussed in class.

Individual test - 60%
Individual / Group component - 40%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca do
planeamentoe controlo de gestão numa ótica de gestão hoteleria. 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. 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, 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.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The goals set for the course are to equip students for a knowledge of the Accounting and Management Control in
Hospitality. 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. 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. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Caiado, A. (2009). Contabilidade Analítica e de Gestão, 5ª Edição; Áreas Editora.

Coradini Ribeiro, A., & Gomes Riedo, I. (2019). A utilizada da contabilidade gerencial e seus benefícios para o setor
hoteleiro. Observatorio de la Economía Latinoamericana, (marzo).

Faria, A. R., Ferreira, L., & Trigueiros, D. (2019). Orçamentação nos hotéis do Algarve: Alinhamento com a prática
internacional. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, (34), 3-25.

Jordan, H., Neves, J. Carvalho e Rodrigues, J. Azevedo (2011). O Controlo de Gestão, 9º
Edição; Áreas Editora.

Pereira, S. (2013). Controlo de Gestão – principais modelos, Escolar Editora.

Reis, H. e Rodrigues, J. (2011). Controlo de gestão – ao encontro da eficiência, Escolar
Editora.

Simons, R. (2000). Performance measurement & Control systems for implementing
strategy, Prentice Hall.

Mapa IV - Gestão Estratégica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão Estratégica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Strategic Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC Gestão Estratégica tem por objetivo dotar os estudantes da sensibilidade para o papel do pensamento
estratégico na Hotelaria e dar-lhes a conhecer as ferramentas de que a Estratégia se serve para abordar o mercado de
forma eficaz. 
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de: 
1. Compreender o papel do planeamento estratégico no contexto organizacional, 
2. Identificar a importância determinante da gestão estratégica para a atividade empresarial e descrever e aplicar os
instrumentos indispensáveis à sua implementação e monitorização;
3. Construir diagnósticos e desenhar planos estratégicos; 
4. Distinguir decisões táticas, de operacionais e estratégicas
5. Capacitar a operacionalização da estratégia e pensamento a longo prazo
6. Utilizar ferramentas de apoio à execução e monitorização da estratégia.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The UC Strategic Management aims to provide students with the sensitivity to the role of strategic thinking in
Hospitality and to make them aware of the tools that the Strategy uses to approach the market effectively.
At the end of the course unit the learner is expected to be able to:
1. Understand the role of strategic planning in the organizational context;
2. Identify the decisive importance of strategic management for business activity and describe and apply the
instruments essential for its implementation and monitoring;
3. Build diagnostics and design strategic plans;
4. Distinguish tactical, operational and strategic decisions; 
5. Enable the operationalization of strategy and long-term thinking;
6. Use tools to support the execution and monitoring of the strategy.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo I – Introdução
1. Introdução ao estudo da gestão estratégica
2. Processo de gestão estratégica
Capítulo II – Análise Estratégica
3. Ambiente Geral
4. Ambiente Específico
5. Diagnóstico Organizacional e Capacidade Estratégica
Capítulo III – Escolha da Estratégia
6. Bases de Escolha da Estratégia
7. Direcções Estratégicas
8. Métodos de Desenvolvimento da Estratégia
Capítulo IV – Implementação da Estratégia
9. Dinâmica Organizacional
10. Desenvolvimento Inter-organizacional

4.4.5. Syllabus:
Chapter I - Introduction
1. Introduction to the study of strategic management
2. Strategic management process
Chapter II – Strategic Analysis
3. General Environment
4. Specific Environment
5. Organizational Diagnostic and Strategic Capability
Chapter III - Choice of Strategy
6. Bases of Choice Strategy
7. Strategic Directions
8. Methods Development Strategy
Chapter IV - Implementation Strategy
9. Organizational Dynamics
10. Inter-organizational Development

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao adotar o método expositivo pretende-se dotar os alunos de um conjunto de conceitos, modelos e ferramentas da
gestão estratégica que devem conhecer de forma a adquirirem uma visão atualizada do sistema de direção estratégica
e compreendam o processo de gestão estratégica de forma racional. A metodologia de ensino permitirá criar dinâmica
na participação coletiva dos estudante, já que serão analisados e discutidos textos e casos práticos (trabalho
individual e em grupo). Os casos práticos analisados em aula permitirão o contacto com situações práticas da
realidade de diferentes empresas, que envolvem diferentes níveis de análise, escolha e implementação da estratégia,
facilitando a aquisição de competências básicas para implementar estratégias.
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1.
O capítulo 2 - O 2 e 3.
O capítulo 3 - O 4.
O capítulo 4 - O 5 e 6.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By adopting the expository method, it is intended to provide students with a set of concepts, models and tools of
strategic management that they must know in order to acquire an updated view of the strategic management system
and understand the strategic management process in a rational way. The teaching methodology will allow to create
dynamics in the collective participation of the students, since texts and practical cases (individual and group work) will
be analyzed and discussed. The practical cases analyzed in class will also allow the student to have contact with
practical situations in the reality of different companies, which involve different levels of analysis, choice and
implementation of the strategy, facilitating the acquisition of basic skills to implement strategies.
Thus:
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet the learning objectives 1.
Chapter 2 - O 2 and 3.
Chapter 3 - O 4.
Chapter 4 - O 5 and 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de aprendizagem 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.
Teste individual - 60%
Trabalhos complementares - 40%

O trabalho prático de cariz interdiscipliar entre UC’s Novas Tendências na Hotelaria, Gestão do Turismo na Era digital
e Gestão Estratégica.
Avaliação final: 
Teste individual - 80%
Trabalho individual - 20%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies to adopt include expository method, reading and discussion of texts and case studies.
Key concepts of the program will be exposed. Under each theme, reading cases will be presented for which students
will be called to discuss critically the text presented, both individually and sometimes in work groups. A number of
case studies will also be present, which are related to practical cases of companies and applicable to one of the topics
of the program. Cases will be discussed in class.

Individual test - 60%
Individual / Group component - 40%
Practical work of an interdisciplinary nature between UC’s New Trends in Hospitality, Tourism Management in the
digital age and Strategic Management.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos definidos para a unidade curricular passam por dotar os alunos de um conhecimento acerca da estratégia
em contextos hoteleiros e das ferramentas de suporte a uma gestão eficaz desse serviço. A apresentação destas
ferramentas será feita através de metodologias expositivas, complementadas pela análise de conteúdo de sites, vídeos
de sucesso e casos de leitura. A compreensão do conceito será mais facilmente apreendida com a aplicação a um
caso concreto de aplicação. 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.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objectives set for the course are to provide students with knowledge about the strategy in hotel settings and tools
to support the effective management of this service. The presentation of these tools will be made through expository
methodologies, complemented by the content analysis of websites, successful videos and reading cases.
Understanding of the concept will be more easily grasped by applying it to a particular case of application. The
discussion of (developed) group case studies allows, on the one hand, to further study a real case and on the other,
the discussion of group resolution options and solutions allows for a synergistic and group learning effect.
 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BETTIS, R. A., ETHIRAI, S., GAMBARDELLA, A., HELFAT, C., & MITCHELL, W. (2016). Creating repeatable cumulative
knowledge in strategic management: A call for a broad and deep conversation among authors, referees, and editors.
Strategic Management Journal, 37(2), 257-261.
CARDEAL, N. (2014). Pensamento estratégico. Universidade Católica Editora, Lisboa.
HITT, M., IRLAND, R e HOSKISSON, R. (2015) Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Concepts and
Cases. South-Western, Mason, USA., 11th edition
KOTLER, P., BOWEN, J. e MAKENS, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA – -Upper Saddle
River, New Jersey: Prentice-Hall. 



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4… 103/135

KONOVALOVA, E. E., YUDING, E. V., BUSHUEVA, I. V., UHING, T. V., & LEBEDEV, K. A. E. (2018). Forming approaches to
strategic management and development of tourism and hospitality industry in the regions. Journal of Environmental
Management & Tourism, 9(2 (26)), 241-247.

Mapa IV - Revenue Management em Hotelaria e Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Revenue Management em Hotelaria e Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Revenue Management in Hospitality and Tourism

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GA/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Vânia Natércia Gonçalves Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC tem o objetivo de desenvolver competências na área da gestão hoteleira, tendo em vista a maximização da

rentabilidade do negócio. Serão fornecidos conceitos teórico-práticos de revenue management e, será proporcionado
contacto com a prática experiencial destas funções no âmbito empresarial e no contexto real do escola-hotel. 

 No final da UC, os estudantes estarão aptos a: 
 1. Descrever as diversas componentes de revenue management e a sua importância estratégica na hotelaria; 

 2. Conhecer, aplicar e interpretar os rácios de gestão no âmbito do setor da hospitalidade; 
 3. Estimar a procura total dia a dia tendo em conta todos os fatores que a influenciam; 

 4. Definir qual o preço correto a aplicar, por segmento e utilizando diferentes canais de distribuição;
 5. Desenvolver competências técnicas de maximização das receitas; 

 6. Estruturar planos de ação devidamente segmentados e ajustados a cada setor operacional do hotel. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This UC has the objective of developing skills in the area of hotel management, with a view to maximizing the

profitability of the business. Theoretical-practical concepts of revenue management will be provided and, it will be
provided contact with the experiential practice of these functions in the business context and in the real context of the
hotel-school.

 At the end of the course, students will be able to:
 1. Describe the various components of revenue management and their strategic importance in hospitality;

 2. Know, apply and interpret management ratios within the hospitality sector;
 3. Estimate total demand day by day taking into account all factors that influence it;

 4. Define the correct price to apply, by segment and using different distribution channels;
 5. Develop technical skills to maximize revenues;

 6. Structure action plans properly segmented and adjusted to each operating sector of the hotel.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao Revenue Management (RM)
2. Definição de RM, respetiva origem, natureza da procura e influência na gestão
3. Componentes do RM e pontos críticos: Cultura organizacional; Recursos humanos; Perceção do
cliente
4. Forecast e controlo de disponibilidade
5. Forecast: Informação de base; Modelos de forecast
6. Procura , previsões e controlo do retorno do investimento em Gestão da Hotelaria e Turismo 
7. Estratégias de Preço (price yield) e de Canais de Distribuição
8. Yield e RM na indústria hoteleira e no turismo 
9. Dynamic pricing
10. Estratégias de preço e de canais de distribuição em Gestão Hoteleira e Turismo 
11. Benchmarking e penetração no mercado
12. Gestão de Overbooking e procura de grupos (Total revenue management - TRM)
13. Prática de gestão de tarifas e de overbooking:
14. O TRM na gestão de grupos
15. Casos práticos de aplicação de estratégia de RM
16. Implementação: Segmentação e produto; Hardware, software e Interfaces; Controlo e revisão do
processo.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Revenue Management (RM)
2. Definition of RM, its origin, the nature of the demand and influence in the management
3. RM components and critical points: Organizational culture; Human Resources; Perception of client
4. Forecast and availability control
5. Forecast: Basic information; Forecast models
6. Search, forecasts and control of the return on investment in Hotel Management and Tourism
7. Pricing strategies and distribution channels
8. Yield and RM in the hotel industry and tourism
9. Dynamic pricing
10. Pricing Strategies and Distribution Channels in Hospitality Management and Tourism
11. Benchmarking and market penetration
12. Management of Overbooking and Group Search (Total revenue management - TRM)
13. Tariff management and overbooking practice:
14. The TRM in group management
15. Practical cases of applying RM strategy
16. Implementation: Segmentation and product; Hardware, Software and Interfaces; Control and review of process.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
De forma a cumprir com os objetivos propostos, são descritas as várias tipologias de eventos, analisam-se as fases
do planeamento, bem como os elementos que devem constar numa análise estratégica específica. A orçamentação é
uma fase importante do processo de planeamento, sendo por isso dada especial atenção a esta ferramenta de gestão.
É dada atenção aos Recursos Humanos necessários para a organização de eventos, bem como metodologias de
avaliar a satisfação de clientes de eventos.
Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das
competências propostas nos objetivos. Os cap. 1, 2 e 3 do programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com
sucesso o objetivo 1.
Os cap. 4 e 5 programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso o O 2.
Os cap. 6 a 14 programa visam trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os O 3 e 4.
Os cap.15 a 16 programa visam trabalhar conteúdos para cumprir o objetivo de aprendizagem 6.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

In order to comply with the proposed objectives, the various types of events are described, the planning phases are
analyzed, as well as the elements that must be included in a specific strategic analysis. Budgeting is an important
phase of the planning process, so special attention is paid to this management tool. Attention is given to the Human
Resources required for the organization of events, as well as methodologies to assess the satisfaction of event clients.
The syllabus contents are structured in order to promote the development and acquisition of the competences
proposed in the objectives. Chap. 1, 2 and 3 of the program aim to work on content to successfully fulfill objective 1.
Chap. Program 4 and 5 aim to work on content to successfully fulfill O 2.
Chap. 6 to 14 programs aim to work on content to successfully fulfill O 3 and 4.
Chapters 15 to 16 program aim to work on content to fulfill the learning objective 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica com utilização de meios audiovisuais (videoprojector, gráficos, quadros e figuras) e utilização de
métodos interrogativos; Utilização de métodos ativos que envolvam os estudantes nomeadamente através de casos
práticos e no contexto real do hotel escola; Apresentação de ferramenta informática e aplicação de revenue
management; Análise, discussão e elaboração de documentos e trabalhos.
A avaliação engloba um trabalho de grupo e uma frequência de avaliação individual que versa sobre todo o conteúdo
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da UC, com as seguintes ponderações na nota final:

Avaliação contínua
- Trabalho de grupo - 40 %
- Teste - 50 %
- Participação nas aulas - 10 %
Avaliação final:
- Exame final – 70%
- Trabalho prático individual – 30%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical presentation by the professor, using audiovisual equipment (video projector, graphics, tables and figures)
and using interrogative methods; Use of active methods involving the students, namely through case studies and in
the actual context of the hotel school; Presentation of an informatics tool for the revenue management application;
Analysis, discussion and drafting of documents and papers;
The assessment includes group work and an individual test that focuses on the entire contents of the course, with the
following weights of the final grade:
Continuous evaluation:
- Group work - 40%
- Test - 50%
- Class participation - 10%
Final evaluation:

- Final exam - 70%
- Individual practical work - 30%

 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ensino recorre a uma metodologia de natureza híbrida que engloba a vertente de exposição dos conteúdos teóricos,
complementados pela leitura por parte dos alunos fora da sala da bibliografia correspondente. Esta dimensão será
articulada como uma dinâmica participativa, com destaque para o recurso a estudo de casos e a prática simulada
através da resolução de exercícios. Os estudantes serão solicitados a participar ativamente nas aulas e nas tarefas
propostas pelo docente quer a título individual quer em grupo, como reforço da aprendizagem.
A avaliação engloba um trabalho de grupo e uma frequência de avaliação individual que versa sobre todo o conteúdo
da unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The hybrid teaching methodology encompasses the display of theoretical contents, supplemented by students'
readings of the corresponding bibliography, apart from classes. This dimension will be articulated as a participatory
dynamic, emphasizing the use of case studies and simulated practice through the solving of exercises. Students are
required to actively participate in classes and on the tasks proposed by the professor, either individually or in groups,
as a learning reinforcement.
The assessment includes a work group and an individual test that focuses on the entire contents of the course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bardi, J. (2017). Hotel Front Office Management 5th Edition. John Willey & Sons, Inc: New Jersey,. ISBN:
9788126537242
Hayes D., Ninemeier J., Miler A. (2016), Hotel Operations Management. Pearson. UK. ISBN: 9780134337623
Hammer, J. (2016). Revenue Superstar!: The simple rules of hotel revenue management,. Johan Hammer. ISBN:
9789163916809
Hayes, D. & Miller, Allisha A. (2013). Revenue Management for the Hospitality Industry. John Wiley & Sons. New Jersey.
ISBN: 9780470393086
Huefner, J. (2016). Revenue Management: A Path to Increased Profits, Business Expert Press. New York. ISBN:
9781606491423
Shy, O. (2008). How to Price: A Guide to Pricing Techniques and Yield Management. Cambridge University Press. UK.
ISBN: 9780511754005

Mapa IV - Organização de Eventos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Organização de Eventos
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Events Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TL/TL

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
108

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. ECTS:
4

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra Andrade Cunha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após conclusão desta unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
1. Planear corretamente diversas tipologias de eventos comummente organizados em contexto de hotelaria e
restauração, bem como as etapas subjacentes ao seu desenvolvimento;
2. Planear eventos de uma forma sustentável, sob o ponto de vista ambiental, social e económico;
3. Orçamentar corretamente os eventos a implementar;
4. Avaliar a satisfação do cliente;
5. Reconhecer e aplicar adequadamente as regras de organização de eventos e relações públicas;
6. Reconhecer as exigências fundamentais das normas protocolares aplicadas a um contexto de hotelaria;
7. Estabelecer contactos pessoais em representação da empresa e contactos escritos ambos de feição protocolar. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course, students should be able to:
1. Correctly plan different typologies of events commonly organized in the context of hotel and catering, as well as the
stages underlying its development;
2. Plan events in a sustainable way from an environmental, social and economic point of view
3. Plan budgets to the events to be implemented;
4. Evaluate customer satisfaction;
5. Recognize and properly apply the rules of event organization and public relations;
6. Recognize the fundamental requirements of protocol standards applied to a hotel setting;
7. Establish personal contacts on behalf of the company, personal and written within protocol rules.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito e tipologias de evento 
2. O Turismo de Eventos e seus impactos nas empresas e destinos
3. Planeamento de eventos na hotelaria
Planificação
Público
Programa
Ambiente do evento, sustentabilidade ambiental, social e económica na gestão de eventos
Gestão de Recursos Humanos
Logística e integração com outros departamentos
Serviços externos turísticos de apoio
Divulgação
Segurança e Regulamento
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Metodologias para avaliação da satisfação dos clientes
Orçamentação
4. Protocolo e Relações públicas
Distinção entre os conceitos de protocolo, cortesia e etiqueta;
Tipos de Protocolo
Protocolo Oficial e de Estado
Protocolo Empresarial
Protocolos específicos de Hotelaria
Relações Públicas na gestão dos eventos
5. Aplicações informáticas de apoio à gestão de eventos na hotelaria
6. Organização e gestão de eventos empresariais, congressos e reuniões em Hotelaria
7. Organização e gestão de eventos sociais e banquetes em Hotelaria

4.4.5. Syllabus:
1. Concept and types of event
2. Event Tourism and its impacts on companies and destinations
3. Hotel event planning
Planning
Public
Program
Event environment, environmental, social and economic sustainability in event management
Human Resource Management
Logistics and integration with other departments
External tourist support services
disclosure
Safety and Regulation
Methodologies for assessing customer satisfaction
Budgeting
4. Protocol and Public Relations
The distinction between the concepts of protocol, courtesy and etiquette;
Protocol Types
Official and State Protocol
Business Protocol
Specific Hospitality Protocols
Public Relations in event management
5. Computer applications to support event management in the hospitality industry
6. Organization and management of business events, congresses and meetings in Hospitality
7. Organization and management of social events and banquets in Hospitality

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
De forma a cumprir com os obj propostos, são descritas as várias tipologias de eventos, analisam-se as fases do
planeamento, os elementos que devem constar numa análise estratégica específica. A orçamentação é uma fase
importante, sendo por isso dada especial atenção a esta ferramenta de gestão. É dada atenção aos Recursos
Humanos necessários para a organização de eventos, bem como metodologias de avaliar a satisfação de clientes de
eventos.
Para o protocolo, os conteúdos foram divididos em 3 temas fundamentais. Com o 1º, procura-se apresentar os
diferentes tipos de protocolo. O 2º visa o aprofundamento e reflexão sobre a aplicação do protocolo empresarial. O 3º
procura explorar a importância das relações públicas, dando-se particular atenção ao seu papel como processo
bidirecional de comunicação e às relações com a imprensa.
A estruturação dos conteúdos programáticos promovem o desenvolvimento e a aquisição das competências
propostas nos obj. 
1, 2 - O1
3 - O1 a O4
4, 5, 6 - O5 a O7

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To comply with the proposed objectives, the various typologies of events are described, the phases of the planning are
analysed, as well as the elements that should be included in a specific strategic analysis. Budgeting is an important
phase of the planning process, and so special attention is given to this management tool. Attention is given to the
Human Resources required for the organization of events, as well as methodologies to evaluate the satisfaction of
event clients.
For the protocol, the contents were divided into 3 fundamental themes. With the 1st theme, we try to present the
different types of protocol. The 2nd aims to deepen and reflect on the application of the business protocol. The 3th
seeks to explore the importance of public relations, especially to its role as a two-way communication process and
relations with the press.
The syllabuses are structured to promote the development and the acquisition of the proposed competencies. 
1, 2 - O1
3 - O1 a O4
4, 5, 6 - O5 a O7

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O ensino desta unidade curricular será feito aulas de teórico-práticas (100%), realizadas nas instalações da Escola-
Hotel. Cerca de 40% das aulas serão práticas, de forma a que os grupos de trabalho possam planear a execução de um
evento em contexto de hotelaria, utilizando para tal as instalações da escola-hotel. As restantes 60% das aulas estão
destinadas a serem aulas mais expositivas, onde o docente transmite o conhecimento teórico aos alunos.

A nota da unidade curricular será atribuída da seguinte forma:

Avaliação contínua:
- 50% teste de avaliação teórico (nota mínima 10)
- 50% trabalhos de grupo sobre planeamento de um evento em hotelaria (nota mínima 10)
Nota: Será necessária uma presença obrigatória a 80% das aulas para ter acesso à avaliação contínua e ao exame.

Avaliação final (épocas de exame, recurso e especial)
- 80% - Teste final;
- 20% - Elaboração de um trabalho prático

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of this curricular unit will be done theoretical-practical classes (100%), held in the hotel-school facilities.
About 40% of the classes will be practical, so that the work groups can plan the execution of an event in a hotel
setting, using the facilities of the school-hotel. The remaining 60% of the classes are intended to be more expositive
classes, where the teacher transmits the theoretical knowledge to the students.

The grade of the course unit will be assigned as follows:

Continuous evaluation:
- 50% theoretical assessment test (minimum grade 10)
- 50% group work on hotel event planning (minimum score 10)
Note: Attendance to 80% of classes will be required to have access to continuous evaluation and to the exam.

Final evaluation:
- 80% - Final test;
- 20% - Elaboration of a practical work

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estratégia de ensino teórico-prático para esta unidade curricular visa dar aos estudantes maior autonomia,
potenciando também o seu espírito critico, enquadrado numa aprendizagem em contexto de trabalho. Nesta unidade
curricular os alunos são incentivados a criar um evento dentro da escola ou fora, relacionado com a comunidade.
Assim será possível uma aplicação direta dos conteúdos teóricos propostos no programa e atingir com mais
facilidade os objetivos propostos, vistos estes estarem muito centrados em tarefas de planeamento
Este trabalho de grupo potencia também a investigação, pela aquisição de conhecimentos direcionados ao evento que
se propõe a realizar, a interação com a comunidade empresarial, pela obtenção de parcerias, fornecimento de serviços
e produtos.
Este trabalho de grupo permite também o desenvolvimento de soft skills necessárias para o bom trabalho em equipa.
Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das
competências propostas nos objetivos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si
promovendo a aprendizagem e o conhecimento.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical teaching strategy for this curricular unit aims to give students greater autonomy, also
enhancing their critical spirit, framed in a learning in the work context. In this course, students are encouraged to
create an event within the school or in the outside community. This will allow direct application of the theoretical
content proposed in the program and more easily achieve the proposed objectives, because the objectives are centred
in planning tasks.
This group work also strengthens the research, through the acquisition of knowledge directed to the event that is
proposed to carry out, the interaction with the business community, obtaining partnerships, providing services and
products.
This group work also allows the development of soft skills necessary for good teamwork.
The syllabuses are structured to promote the development and the acquisition of the proposed competencies
underlying the objectives. The covered topics focus matters that articulate with each other promoting learning and
knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bladen C., Kennell J.,Abson E., Wilde N.. (2017). Events Management: An Introduction. Routledge, Oxon.
Isidoro, A.M.; Caetano, J.; Saldanha, S.D.; Simões, M.M. (2013). Manual de Organização e Gestão de Eventos. Lisboa,
Sílabo.
Jones M. (2014). Sustainable Event Management: A Practical Guide. Routledge, London. 
Pedro, F., Caetano, J., Christiani, K., Rasquilha, L. (2012). Gestão de eventos. Lisboa, Escolar Editora.
Sebastião, S.P. (2009). Comunicação estratégica: as relações públicas. Instituto Superior de Ciências Sociais e
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Políticas, Lisboa.
Serrano, J.B. (2011). O Livro do Protocolo. A Esfera dos Livros, Lisboa. 
Torres H., Casanova S. (2015). Protocolo Empresarial, Guia para profissionais e estudantes. Lidel, Lisboa. 
Vieira M. (2015). Eventos e Turismo – planeamento e organização. Da teoria à prática. Edições Sílabo, Lisboa.
Zapatero Álvarez, A.I. (2013). Organizacion reuniones y eventos. Madrid, EDITORIAL CEP, S.L.

Mapa IV - Gestão do Turismo na Era Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão do Turismo na Era Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tourism Management in the Digital Age

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TL/TL

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Susana Andreia Salgueiro Rachão

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular visa expor a importância da digitalização e virtualização dos modelos de negócio nos diferentes

setores que compõem a indústria turística. Esta pretende ainda demonstrar as novas oportunidades de negócio numa
perspetiva business-to-consumer (B2C) da transformação digital dos agentes económicos turísticos. 

 Os objetivos da unidade curricular são os seguintes:
 1. Apresentar uma perspetiva do novo ecossistema turístico digital;

 2. Apreender os conceitos basilares dos modelos de gestão de serviços turísticos digitais; 
 3. Identificar plataformas de negócios digitais e distribuição turística;

 4. Identificar e compreender as diferentes abordagens de distribuição turística operacionalizada pelos diversos
stakeholders turísticos; 

 5. Compreender o paradigma das plataformas digitais da economia partilhada para a indústria turística;
 6. Identificar as potencialidades das aplicações móveis para o ecossistema turístico digital;

 7. Analisar e debater estudos de caso.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The curricular unit aims to expose the importance of the digitalisation and virtualisation of the business models in the

different sectors of the tourism industry. It also intends to demonstrate the new business opportunities of the digital
transformation of economic tourism agents from a business-to-consumer (B2C) perspective. 

 The objectives of the course are as follows:
 1. To exhibit an overview of the new digital tourism ecosystem;

 2. To understand the fundamental concepts of management models for digital tourism services;
 3. To identify digital business platforms and tourism distribution;

 4. To identify and to understand the different approaches to tourism distribution operated by the various tourism
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stakeholders;
5. To understand the paradigm of digital platforms of the sharing economy for the tourism industry;
6. To identify the potential of mobile applications for the digital tourism ecosystem;
7. To analyse and discuss case studies.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O novo ecossistema turístico digital (ETD)
1.1. Introdução ao ETD
1.2. Conceitos fundamentais
2. Os modelos de gestão de serviços turísticos digitais
2.1. Conceitos fundamentais
2.2. Novos modelos de negócio digitais no turismo (DT)
3. Plataformas de negócios digitais e distribuição turística
3.1. Identificação de plataformas DT
3.2. Compreensão das vantagens/oportunidades de negócio
4. Distribuição turística online
4.1. Virtualização dos stakeholders turísticos
4.1.1. Agências de viagens
4.1.2. Alojamento turístico
4.1.3. Empresas de Animação Turística
4.1.4. Companhias aéreas
4.1.5. Operadores turísticos
5. Plataformas digitais da economia partilhada para o setor
5.1. Contextualização das plataformas digitais da economia partilhada (PDEP)
5.2. Mapeamento e avaliação das PDEP
6. As aplicações móveis para o ETD
6.1. Introdução às aplicações móveis de procura de informação, compra e avaliação
6.2. Oportunidades e ameaças das aplicações móveis para o ET
7. Estudos de caso

4.4.5. Syllabus:
1. The new digital tourism ecosystem (DTE)
1.1. Introduction to the DTE
1.2. Central concepts
2. The management models of digital tourism services
2.1. Central concepts
2.2. New digital business models in tourism
3. Digital business platforms and tourism distribution
3.1. Identification of digital tourism platforms
3.2. To understand the advantages and opportunities for the tourism stakeholders businesses
4. Online tourism distribution
4.1. Virtualization of tourism stakeholders
4.1.1. Travel agencies
4.1.2. Tourism accommodation
4.1.3. Tourism Animation Companies 
4.1.4. Airlines
4.1.5. Tour operators
5. Digital platforms of the shared economy for the tourism 
5.1. Contextualization of the digital platforms of the shared economy (DPSE)
5.2. Mapping and evaluation of DPSE
6. Mobile applications for the DTE
6.1. Introduction to mobile applications for information search, purchase and evaluation
6.2. Opportunities and threats of mobile applications for the TE
7. Case studies

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram delineados em conformidade com os objetivos estabelecidos para a unidade
curricular através:

• de um enquadramento dos conceitos de ecossistema turístico digital;
• da pertinência dos modelos de gestão de serviços turísticos digitais para a distribuição turística;
• do enquadramento dos multicanais (virtualização) para a distribuição turística online dos diferentes stakeholders
turísticos;
• da identificação e reflexão sobre a relevância das aplicações móveis para o ecossistema turístico digital com enfoco
no consumidor final (turista). 
Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das
competências propostas nos objetivos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si
promovendo a aprendizagem e o conhecimento. A seguir apresenta-se a correspondência entre os conteúdos
programáticos adotados e os objetivos da UC.
1 - O1
2 - O2
3 - O3
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4 - O4
5 - O5
6 - O6
7 - O7

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the syllabus were designed in accordance with the objectives established for the course through:
• a framework for the concepts of digital tourism ecosystem;
• the relevance of digital tourism service management models for tourist distribution;
• the multichannel framework (virtualization) for the online tourist distribution of the different tourist stakeholders;
• identifying and reflecting on the relevance of mobile applications for the digital tourism ecosystem with a focus on
the final consumer (tourist).
The syllabuses are structured to promote the development and the acquisition of the proposed competencies
underlying the objectives. The covered topics focus matters that articulate with each other promoting learning and
knowledge. Below it is presented the correspondence between the adopted syllabus and the objectives of the
curricular unit.
1 - O1
2 - O2
3 - O3
4 - O4
5 - O5
6 - O6
7 - O7

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos da unidade curricular serão apresentados em aulas expositivas dinâmicas através da
participação ativa dos alunos nas discussões para construção de capacidade crítica. As aulas de caráter teórico serão
suportadas através do software Microsoft PowerPoint TM para explanação de teoria e estudos de caso.
Simultaneamente, a unidade curricular pressupõe a elaboração de um trabalho de grupo prático que será executado
em sala de aula promovendo o trabalho em equipa e discussão de conteúdos teóricos e metodologias. 
Avaliação:
Assiduidade (20%)
trabalho de grupo escrito com apresentação oral (30%)
teste intercalar (25%)
teste final (25%)
O trabalho prático de cariz interdiscipliar entre UC’s Novas Tendências na Hotelaria, Gestão do Turismo na Era digital
e Gestão Estratégica.
Nos testes escritos e nos elementos de avaliação, é necessária a obtenção de uma nota mínima de 7,5 (sete vírgula
cinco) valores.
Avaliação Final 
80% - Teste final;
20% - Trabalho prático Ind

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The syllabus of the curricular unit will be presented in dynamic expositive classes through the active participation of
students in discussions to build critical capacity. Theoretical classes will be supported using Microsoft PowerPoint TM
software for explanation of theory and case studies. Simultaneously, the course assumes the elaboration of a practical
group work that will be carried out in the classroom, promoting teamwork and discussion of theoretical contents and
methodologies.
Evaluation methodology: 
Attendance (20%)
One (1) written group assignment with oral presentation (30%)
One (1) midterm test (25%)
One (1) final test (25%)

It is mandatory to obtain a minimum score of 7.5 (seven point five) values in the evaluation elements of continuous
assessment. 
Practical work of an interdisciplinary nature between UC’s New Trends in Hospitality, Tourism Management in the
digital age and Strategic Management.
Final assessment
80% - Final test;
20% - Elaboration of a practical work

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular serão apresentados em aulas expositivas dinâmicas através da
participação ativa dos alunos nas discussões para construção de capacidade crítica. As aulas de caráter teórico serão
suportadas através do software Microsoft PowerPoint TM para explanação de teoria e estudos de caso.
Simultaneamente, a unidade curricular pressupõe a elaboração de um trabalho de grupo prático que será executado
em sala de aula promovendo o trabalho em equipa e discussão de conteúdos teóricos e metodologias.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The syllabus of the curricular unit will be presented in dynamic expositive classes through the active participation of
students in discussions to build critical capacity. Theoretical classes will be supported using Microsoft PowerPoint TM
software for explanation of theory and case studies. Simultaneously, the course assumes the elaboration of a practical
group work that will be carried out in the classroom, promoting teamwork and discussion of theoretical contents and
methodologies.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buhalis, D., & Licata, M. C. (2002). The future eTourism intermediaries. Tourism Management, 23(3), 207-220.
https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00085-1 
Hudson, S., & Thal, K. (2013). The impact of social media on the consumer decision process: Implications for tourism
marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(1-2), 156-160. https://doi.org/10.1080/10548408.2013.751276 
Koo, B., Mantin, B., & O'Connor, P. (2011). Online distribution of airline tickets: Should airlines adopt a single or a multi-
channel approach?. Tourism Management, 32(1), 69-74.
Marques, L., & Borba, C. (2017). Co-creating the city: Digital technology and creative tourism. Tourism Management
Perspectives, 24, 86-93. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.007 
Thakran, K., & Verma, R. (2013). The emergence of hybrid online distribution channels in travel, tourism and hospitality.
Cornell Hospitality Quarterly, 54(3), 240-247. https://doi.org/10.1177/1938965513492107

Mapa IV - Novas Tendências na Hotelaria

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Novas Tendências na Hotelaria

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 New Trends in Hospitality

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/HC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Natália Maria Fernandes Maia

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC vem fornecer aos estudantes as seguintes competências: 

 1. Compreender o setor da hotelaria e restauração e do turismo e lazer e, dos seus mercados e as tendências atuais,
com relevância para a análise e evolução do setor do turismo; 

 2. Interpretar os fenómenos do comportamento do consumidor na hotelaria e avaliação da sua importância na procura;
 3. Definir as grandes tendências do turismo internacional e nacional com implicações na hotelaria;

 5. Aprofundar e interpretar os novos paradigmas e dos desafios que se levantam às empresas do sector hoteleiro;
 6. Conhecer e dominar principais segmentos e nichos de mercado, bem como desenvolvimento de novos produtos,

serviços e mercados. 
 7. Desenvolver consciência ética para a responsabilidade social e ambiental, e enquadrar a RS na hospitalidade no
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contexto específico do setor do turismo; 
8. Compreender a abrangência e extensão do conceito de sustentabilidade e reflectir sobre a sua prática nos projectos
do setor do CE.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU provides students with the following skills:
1. Understand the hotel and restaurant and tourism and leisure sectors, and their markets and current trends, with
relevance to the analysis and evolution of the tourism sector;
2. Interpret the phenomena of consumer behavior in the hotel industry and assess its importance in demand;
3. Define the major trends in international and national tourism with implications for hotels;
5. Deepen and interpret the new paradigms and the challenges that arise for companies in the hotel sector;
6. Know and dominate the main segments and market niches, as well as the development of new products, services
and markets.
7. Develop ethical awareness for social and environmental responsibility, and frame SR in hospitality in the specific
context of the tourism sector;
8. Understand the scope and extension of the concept of sustainability and reflect on its practice in projects in the EC
sector.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo das Novas Tendências na Hotelaria
2. Casos de sucesso no turismo em Portugal e em termos internacionais
3. Novas tendências no sector do turismo internacional e nacional
4. Desenvolvimento de novos mercados e turismo de nichos
5. Responsabilidade social e o seu enquadramento nas empresas do sector
6. Sustentabilidade em Hotelaria e Turismo
A sustentabilidade do turismo e indicadores de alerta ambiental

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of New Trends in Hospitality
2. Successful cases in tourism in Portugal and internationally
3. New trends in the international and national tourism sector
4. Development of new markets and niche tourism
5. Social responsibility and its position in companies in the sector
6. Sustainability in Hospitality and Tourism
Tourism sustainability and environmental alert indicators

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da presente UC visam dotar os discentes dos conhecimentos gerais que permitem
identificar os diferentes fatores e tendências da hotelaria nos últimos anos. Os objetivos traçados definem, na sua
essência, as competências a adquirir pelo estudante no final da unidade curricular. Os conteúdos programáticos
fornecem aos alunos as competências necessárias para compreender a evolução do sector do turismo e dos
mercados, bem como de algumas das novas tendências no setor do turismo.
O capítulo 1 do programa visa trabalhar conteúdos para cumprir com sucesso os objetivos de aprendizagem 1.
O capítulo 2 - O 2.
O capítulo 3 e 4 - O 3, 4 e 5.
O capítulo 5 - O 5 e 6.
O capítulo 6 e 7 - O 7.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course aims to provide students with the general knowledge to identify the different factors and
trends of hospitality in recent years. The objectives set define, in essence, the skills to be acquired by the student at
the end of the course. The syllabus provides students with the skills needed to understand the evolution of the tourism
sector and markets, as well as some of the new trends in the tourism sector.
Chapter 1 of the program aims to work on content to successfully meet the learning objectives 1.
Chapter 2 - O 2.
Chapter 3 and 4 - O 3, 4 and 5.
Chapter 5 - The 5 and 6.
Chapter 6 and 7 - The 7.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino desta unidade curricular terão como base a combinação de diferentes técnicas, tais como
aulas teórico-práticas com componentes de exposição, pesquisa documental e estatística, análise de dados e estudos
de caso, assim como reflexão crítica sobre dados, textos e estudos de caso. A combinação destas estratégicas
metodológicas pretende assegurar um conjunto de linhas fundamentais para criação de um ambiente científico
exploratório, facilitador de todo um processo de ensino/aprendizagem, centrado no aluno, enquanto elemento ativo e
participante na aquisição dos saberes fundamentais e das competências necessárias a esse objetivo.
A Avaliação Contínua e Final será realizada através de uma prova de avaliação teórica (prova escrita, 70%) e uma
componente de avaliação prática, um trabalho prático (trabalhos práticos, 30%). 
O trabalho prático de cariz interdiscipliar entre UC’s Novas Tendências na Hotelaria, Gestão do Turismo na Era digital
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e Gestão Estratégica. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies of this curricular unit will be based on the combination of different techniques, such as
theoretical-practical classes with exposure components, documentary and statistical research, data analysis and case
studies, as well as critical reflection on data, texts and studies of case. The combination of these methodological
strategies aims to ensure a set of fundamental lines for the creation of an exploratory scientific environment,
facilitating an entire teaching-learning process, centered on the student, as an active and participant element in the
acquisition of the fundamental knowledge and skills necessary for this goal.
The Continuous and Final Evaluation will be carried out through a theoretical evaluation test (written test, 70%), and a
practical assessment component (practical assignments, 30%). 
Practical work of an interdisciplinary nature between UC’s New Trends in Hospitality, Tourism Management in the
digital age and Strategic Management.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas combinarão a exposição formal de conceitos e teorias com o estímulo à participação dos alunos, a partir dos
seus conhecimentos e experiências e sob a orientação do docente através da reflexão crítica de textos e estudos de
caso, e da pesquisa e análise de dados. Estas atividades permitirão aos alunos compreender melhor os conteúdos
programáticos, bem como analisar casos concretos relacionados com as temáticas abordadas na disciplina. A base
teórica terá assim um papel fundamental estruturação de uma relação coerente entre os conceitos e teorias expostos e
os estudos de caso apresentados, tanto pela análise de textos como pela pesquisa e análise de dados. Pretende-se
assim assegurar de forma sustentada, através das metodologias acima referidas, a combinação entre teoria e prática
no sentido de dotar os alunos de ferramentas estruturantes com vista ao domínio de técnicas fundamentais como a
capacidade de análise, a elaboração de hipóteses com vista à resolução de problemas, sentido crítico, capacidade de
pesquisa e capacidade de definir padrões espaciais e de comportamento perante os fenómenos turísticos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The classes will combine the formal exposition of concepts and theories with the encouragement of student
participation, based on their knowledge and experiences and under the guidance of the teacher through the critical
reflection of texts and case studies, and the research and analysis of data. These activities will enable students to
better understand the syllabus contents, as well as to analyze concrete cases related to the topics addressed in the
course. The theoretical basis will thus have a fundamental role in structuring a coherent relationship between the
concepts and theories exposed and the case studies presented, both by the analysis of texts and by the research and
analysis of data. The aim is to ensure in a sustained way, through the methodologies mentioned above, the
combination of theory and practice in order to equip students with structuring tools with a view to mastering
fundamental techniques such as the capacity for analysis, the elaboration of hypotheses with a view to problem
solving, critical sense, research capacity and ability to define spatial patterns and behavior in the face of tourism
phenomena.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ambrose, I., Garcia, A., Papamichail, K. Veitch, C. (2017). Manual de Gestão de Destinos Turísticos Acessíveis. Lisboa:
Turismo de Portugal I.P. Retrieved from www.accessibletourism.org

Buhalis, D. & C. Costa (2006), Tourism Management Dynamics - trends, management and tools. Oxford: Elsevier.

Conrady, R. & Buck, M. (2012), Trends and Issues in Global Tourism 2012, Springer.

Costa, C. & Panyik, E. (2013) Trends in European Tourism Planning and Organisation, Channel View Publications.

Gartner, W. & Lime, D. (2000), Trends in Outdoor Recreation, Leisure, and Tourism, CABI

HOLDEN, Andrew (2008). Environment and Tourism. London: Routledge. ISBN: 978-0415399555

RITCHIE, J. & CROUCH, G. (2003). The competitive destination: a sustainable tourism perspective. CABI Publishing.
ISBN: 978-1845930103

M. Hall (Ed), S. Gossling, D. Scott (2017). The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. Routledge, Oxon.
ISBN: 9781138071476.

Mapa IV - Simulação Empresarial em Hotelaria

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Simulação Empresarial em Hotelaria
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Business Simulation in Hospitality

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
HR/GA - HC/MA

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
270

4.4.1.5. Horas de contacto:
90

4.4.1.6. ECTS:
10

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Vânia Natércia Gonçalves Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC enquadra-se num contexto real de consultoria, com recurso a uma metodologia rigorosa e estruturada,
permitindo operacionalizar problemas do contexto empresarial da hotelaria, através do desenvolvimento de um projeto
profissional aplicado. 
Esta UC surge como preparação para o Estágio que, aleado à frequência do CE num contexto de Escola-Hotel, apoiará
a concretização dos objetivos do curso em formar licenciados de excelência aptos para a entrada qualificada no
mercado de trabalho, bem como a atuação como empreendedores proativos. 
Neste sentido os objetivo pedagógicos desta UC são: 
1. Consolidar conhecimentos no âmbito do CE e preparar a integração no desempenho de funções diretativas na
hospitalidade;
2.Desenvolver e aplicar conhecimentos e saberes multidisciplinares e das competências teórico-práticas adquiridas
no CEs, associado à consolidação das competências de gestão, nas áreas transversais da hoteleria, nas áreas
comunicacionais, éticas, entre outros.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU fits into a real context of consultancy, using a rigorous and structured methodology, allowing to operationalize
problems in the business context of the hotel industry, through the development of an applied professional project.
This CU emerges as preparation for the Internship, which, coupled with the attendance of the CE in a School-Hotel
context, will support the achievement of the course objectives in training graduates of excellence suitable for qualified
entry into the labor market, as well as acting as entrepreneurs proactive.
The pedagogical objectives of this CU are:
1. Consolidate knowledge within the scope of the EC and prepare for integration in the performance of management
functions in hospitality;
2.Develop and apply multidisciplinary knowledge and know-how and theoretical-practical skills acquired in the CEs,
associated with the consolidation of management skills, in the transversal areas of the hotel industry, in the
communication, ethical areas, among others.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Simular as fases do projeto hoteleiro 
2.Da Ideia à Oportunidade
3.Identificar no mercado oportunidades de negócio inovadoras e criativas
4.Construção do conceito/ideia de negócio inovadora e criativa
5.Validação da Ideia de negócio
6.Processo de análise do ambiente do negócio
7.Análise dos segmentos do macroambiente
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8.Análise do sector do turismo e hotelaria 
9.Da Oportunidade ao Negócio
10.Definição de modelos de negócio inovadores e criativos 
11.Enquadramento das várias dimensões no contexto hoteleiro: Recursos Humanos; Gestão Comercial e
Administrativo; Edificações e equipamentos
12.Apoios e Financiamento ao setor do turismo e hotelaria 
13.Simulação das diversas fases do processo e avaliação das soluções em contexto empresarial 
14.Simulação de implementação do Revenue Management: Procura, previsões e controlo do retorno do investimento,
canais de distribuição, oberbooking e definição de estratégia de preços. 
15.Integração dos sistemas e tecnologias de informação aplicados

4.4.5. Syllabus:
1.Simulating the various phases of a hotel project
2.From Idea to Opportunity
3.Identification in the market of a business opportunity
4.Building an innovative and creative business concept associated with this opportunity
5.Business Idea Validation
6.Process of analyzing the business environment
7.Analysis of the segments of the macroenvironment
8.Analysis of the tourism and hotel sector
9.Business Opportunity
10.Defining innovative, creative business models
11.Framing the various dimensions in the hotel context: Human Resources; Commercial and Administrative
Management; Buildings
12.Support and financing to the tourism and hotel sector
13.Simulation of the various phases of the process and evaluation of solutions in a business context
14.Simulation of implementation of Revenue Management: Search, forecasts and control of return on investment,
distribution channels, overbooking and definition of pricing strategy
15.Integration of all applied information systems, technologies

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se prendem alcançar para esta UC, bem
como as competências a adquirir pelos eestudantes, sendo que todos os conteúdos programáticos visam trabalhar
conteúdos para cumprir com sucesso os todos objetivos de aprendizagem da UC. 
A par da componente lectiva espera-se que os alunos estudem os tópicos, pesquisem os temas, preparem e planeiem
atempadamen te os trabalhos necessários para cada aula.
Este estudo, pesquisa, planeamento e preparação são a base para a realização dos trabalhos.
A frequência da unidade curricular pressupõe como adquiridos todos os conhecimentos leccionados nas unidades
curriculares de todo o ciclo de estudos, cuja recapitulação, dos temas principais, é considerada um factor de sucesso
para a sua realização. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The syllabus contents were defined based on the objectives to be achieved for this UC, as well as the skills to be
acquired by students, and all syllabus contents aim to work on contents to successfully fulfill all UC learning
objectives.
Along with the teaching component, students are expected to study the topics, research the themes, prepare and plan
the work required for each class in time.
This study, research, planning and preparation are the basis for carrying out the work.
The frequency of the course unit assumes as acquired all the knowledge taught in the course units of the entire cycle
of studies, whose recapitulation of the main themes is considered a factor of success for its realization.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método pedagógico é orientado para o “saber fazer” e para o “aprender a aprender”, e tem por objetivo
proporcionar aos alunos uma visão prática da sua futura atividade profissional e facilitar a sua transição para o mundo
do trabalho.
O ensino/aprendizagem tem uma perspetiva multidisciplinar e deve estimular a capacidade de pesquisa e a de
trabalhar de forma autónoma. A par da componente letiva espera-se que os alunos estudem os tópicos, pesquisem os
temas, preparem e planeiem atempadamente os trabalhos necessários.
Metodologia de avaliação:
- A nota final individual é função de uma avaliação colectiva do grupo a que o aluno pertence e de uma avaliação
individual, de acordo com a fórmula:
50% Avaliação do Grupo + 50% Avaliação Individual
A avaliação colectiva do grupo é a resultante da aplicação da fórmula:
60% Avaliação Contínua + 40% Relatório Final
A avaliação individual é a resultante da aplicação da fórmula:
60% Avaliação Contínua + 40% Relatório Final (apresentação e defesa)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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The pedagogical method is oriented to the "know-how" and to "learn to learn", and aims to provide students with a
practical vision of their future professional activity and facilitate their transition to the world of work.
Teaching/learning has a multidisciplinary perspective and should stimulate research capacity and work autonomously.
Alongside the learner component, students are expected to study topics, research themes, prepare and plan the
required assignments in a timely manner.
The methodology of evaluation:
-The individual final grade is a function of a collective evaluation of the group to which the student belongs and of an
individual assessment, according to the formula:
50% Group Assessment + 50% Individual Evaluation
The collective assessment of the group is the result of the application of the formula:
60% Continuous Evaluation + 40% Report
The individual assessment is the result of applying the formula:
60% Continuous Assessment + 40% Report (presentation and defense)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao longo da UC será desenvolvido um relatório profissional enquadrado numa temática transversal da hotelaria,
através da análise de um caso de estudo, em que será valorizada a respetiva caracterização, diagnóstico e
enquadramento, a formulação de resposta e conclusões desenvolvidas a partir da análise realizada. O estudante tem
de realizar uma apresentação pública do relatório final. Neste sentido, todo a metodologia de ensino, aprendizagem e
avaliação contribui para alcançar os objetivos concretos da UC e do curso, no contexto da formação de gestores
hoteleriso aptos para a entrada qualificada no mercado de trabalho, bem como a atuação como empreendedores
proativos. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Throughout the CU will be developed a professional report framed in a transversal theme of the hotel industry, through
the analysis of a case study, in which will be valued the respective characterization, diagnosis and framing, the
formulation of response and conclusions developed from the analysis performed. The student must make a public
presentation of the final report. In this sense, all the methodology of teaching, learning and evaluation contributes to
reaching the concrete objectives of the UC and the course, in the context of the formation of hoteliers managers
suitable for qualified entry in the labor market, as well as acting as proactive entrepreneurs.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Caiado, J. (2011). Métodos de Previsão em Gestão - com aplicações em Excel, Edições Sílabo, Lisboa.
Costa, R. (2012). Introdução à Gestão Hoteleira, Lidel, Lisboa.
Davila, T., Epstein, M. & Shelton, R. (2013). Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit. Pearson
Education, Inc.
Fallon, M. e Rufherford, D. (2007). Hotel Management and Operations, John Willey & Sons, Inc: New Jersey, 4ª Edition.
Hayes, D. & Miller, Allisha A. (2013). Revenue Management for the Hospitality Industry, John Wiley & Sons, 2013.
Hirsch, R., Michael, P. & Shepherd, D. (2013). Entrepreneurship. McGrawHill.
Megre, L. (2018), Análise de Projetos de Investimento - Uma Perspetiva Económica, 2.ª edição, Edições Sílabo, Lisboa.
Nabais, C. A. e Nabais, F. (2011). Prática Financeira II - Gestão Financeira, 4ª edição, Lidel Editora, Lisboa.
Ramos, S. e Nogueira, P.(2013). A Alma do Negócio - Um Guia Prático para Empreendedores em Portugal, SA,
Sabedoria Alternativa, Lisboa.

Mapa IV - Estágio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 HR/GA - HC/MA

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 540

4.4.1.5. Horas de contacto:
 HR/GA - HC/MA

4.4.1.6. ECTS:
 20



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4… 118/135

4.4.1.7. Observações:
 Hotelaria e Restauração (10ECTs)/Gestão e Administração(10ECTs)

 

4.4.1.7. Observations:
 Hospitality and Catering (10ECTs) / Management and Administration (10ECTs)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Kevin Paulo Hemsworth

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 É objetivo deste estágio proporcionar o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos e das competências teórico-

práticas adquiridos ao longo do CE, 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
bem-sucedida no mercado de trabalho. Neste sentido os objetivos são: 

 1. Complementar a formação académica do CE com o exercício prático de funções
 2. Aplicar competências específicas no âmbito da gestão hoteleira e da restauração
 3. Fomentar uma formação de forma a compreender a hotelaria em geral e proporcionar o conhecimento do

desenvolvimento turístico sustentável
 4. Consolidar domínio de técnicas nas áreas de Gestão de Operações de Empreendimentos Turísticos, F&B, Revenue

Management e Gestão de Eventos, políticas de qualidade, práticas de segurança alimentar, higiene do trabalho e
manutenção

 5. Consolidar a capacidade empresarial e interpessoal

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 

The objective of this internship is to provide the development and application of the theoretical and practical
knowledge and skills acquired throughout the EC, together with the development of professional activities and
functions related to the training area, recognized and encouraged by professional entities, with a view to successful
insertion in the labor market. In this sense the objectives are:

 1. Complement the academic training of the EC with the practical exercise of functions
 2. Apply specific skills in the field of hotel management and catering

 3. Promote training in order to understand hospitality in general and provide knowledge of sustainable tourism
development

 4. Consolidate mastery of techniques in the areas of Operations Management for Tourism Enterprises, F&B, Revenue
Management and Event Management, quality policies, food safety practices, work hygiene and maintenance

 5. Consolidate entrepreneurial and interpersonal skills

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Os conteúdos definidos no plano de estágio, previamente acordado entre a ESHT e a organização onde o estudante irá

realizar o seu estágio, sempre de acordo com as áreas específicas do Estágio, entre os quais:
 - Departamento de Direção Comercial

 - Departamentos Front-Office, Back Office, Housekeeping
 - Departamento de Alimentação e Bebidas

 - Assistência de Alojamento
 - Departamento de Direção Recursos Humanos

 -Departamento de Direção Financeira
 - Departamento de Animação 

 

4.4.5. Syllabus:
 The contents defined in the internship plan, previously agreed between the ESHT and the organization where the

student will perform his internship, always according to the specific areas of the Internship, among which:
 - Department of Commercial Direction

 - Front-Office, Back Office, Housekeeping Departments
 - Department of Food and Beverage

 - Accommodation Assistance
 - Human Resources Management Department

 -Department of Financial Direction
 - Animation Department 

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A partir da definição de perfil de gestor hoteleiro e a identificação e hierarquização de competências

genéricas/transversais e específicas necessárias ao desempenho profissional, foram definidos os conteúdos e
trabalho a desenvolver pelo estudante para alcançar os objetivos da UC. Estes objetivosprendem-se com a prática
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profissional que permita a aplicação de conhecimentos técnicos e competências transversais adquiridas ao longo do
curso. Todas as UC’s ao longo do CE estão em consonância com as áreas de estágio, bem como o projeto empresarial
em hotelaria desenvolvido no período que antecedeu o estágio, permitindo ao estudante aplicar toda a aprendizagem
obtida, aplicando este conhecimento nas áreas de estágio específicas, desenvolvendo assim as suas capacidades a
diferentes escala e assimila novos conhecimentos em contexto real. Os objetivos de aprendizagem da UC são
determinados pelo plano de estágio traçado em conjunto com a organização onde o estágio se realiza.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

Based on the definition of the profile of the hotel manager and the identification and hierarchization of generic /
transversal and specific skills necessary for professional performance, the contents and work to be developed by the
student to achieve the objectives of the UC were defined. These objectives are related to professional practice that
allows the application of technical knowledge and transversal skills acquired during the course. All UC's throughout
the CE are in line with the internship areas, as well as the business project in hospitality developed in the period before
the internship, allowing the student to apply all the learning obtained, applying this knowledge in the specific
internship areas, developing thus their abilities at different scales and assimilate new knowledge in a real context. The
learning objectives of the UC are determined by the internship plan drawn up in conjunction with the organization
where the internship takes place.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estágio curricular procura conjugar a teoria lecionada nas aulas, no decorrer do curso de licenciatura, com a
experiencia da prática profissional de trabalho em contexto real. Para tal, estabelecem-se planos de estágios entre a
ESHT e as entidades de acolhimento. A metodologia utilizada privilegiará a participação ativa dos estudantes, numa
dinâmica que assentará nos seguintes procedimentos metodológicos e técnicos:
- Método demonstrativo através da explicação e demonstração de procedimentos e técnicas;
- Método ativo através do estímulo à aprendizagem onde o estudante é o agente ativo e consciente da sua formação.
O Estágio tem dois componentes de avaliação: 
1. Atividades desenvolvidas na organização (através de uma grelha de avaliação) (80%); 
2. Relatório de estágio (20%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular internship seeks to combine the theory taught in class, during the course of the degree, with the
experience of professional work practice in a real context. To this end, internship plans are established between ESHT
and the host organizations. The methodology used will privilege the active participation of students, in a dynamic that
will be based on the following methodological and technical procedures:
- Demonstrative method through the explanation and demonstration of procedures and techniques;
- Active method by stimulating learning where the student is the active and conscious agent of his / her training.
The Internship has two evaluation components:
1. Activities developed in the organization (through an evaluation grid) (80%);
2. Internship report (20%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O estabelecimento de planos de estágio entre unidade de acolhimento/aluno/ESHT permitem quer à Escola, enquanto
entidade formadora e à unidade de acolhimento, como entidade de integração, a iniciação dos estudantes no mercado
de trabalho, como objetivo fundamental e benefício comum deste processo. 
Durante e após o processo de avaliação o estudante é capaz de entender o seu interesse por esta área bem como a
sua capacidade de desenvolvimento e adaptabilidade profissional, quer pela avaliação que é submetido pela entidade
de acolhimento, quer pela realização do relatório de estágio. A avaliação pela entidade surge como um instrumento
motivador e de perceção das suas capacidades. Por outro lado, o relatório, como trabalho de explanação e reflexão
das experiencias tidas, funciona como meio de consolidação dos seus conhecimentos.
Neste sentido, as metodologias de ensino são coerentes com os objetivos traçados no plano de estágio.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The establishment of internship plans between the host unit / student / ESHT allows both the School, as a training
entity and the host unit, as an integration entity, to initiate students into the labor market, as a fundamental objective
and common benefit of this process. .
During and after the evaluation process, the student is able to understand his interest in this area as well as his
capacity for development and professional adaptability, either by the evaluation that is submitted by the host entity, or
by conducting the internship report. The assessment by the entity emerges as a motivating and perceived instrument
of its capabilities. On the other hand, the report, as a work of explanation and reflection of the experiences, works as a
means of consolidating their knowledge.
In this sense, the teaching methodologies are consistent with the objectives outlined in the internship plan.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Azevedo, Mário (2006), Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares. Sugestões para Estruturação da Escrita, 5ª
Edição, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.
Bardi, J. (2007), Hotel Front Office Management, John Willey & Sons, Inc: New Jersey, 4ª Edition.
Costa, R. (2012), Introdução à Gestão Hoteleira, Lidel, Lisboa.
Cousins, J., Foskett, D. e Gillespie, C. (2011), Food and Beverage Management, Goodfellow Publishers Limited.
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Fallon, M. e Rufherford, D. (2007), Hotel Management and Operations, John Willey & Sons, Inc: New Jersey, 4ª Edition.
Marques, A. (2007), Manual de Hotelaria, Livraria Civilização Editora.
Mata, A. (2003), Front Office ? Operação e Gestão, Prefácio,
Moser, F. (2010), Manual de Gestão de Alimentação de Bebidas, Edições Cetop, 2ª Edição.
Pérez, L. (2001), Manual Prático de Recepção Hoteleira, Editora Roca, 1ª Edição.
Ribeiro, J. (2011), Introdução à Gestão da Restauração, Lidel.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 As metodologias de ensino e aprendizagem propostas baseiam-se maioritariamente na aplicação de metodologias
 teórico-práticas e práticas laboratoriais. As UC propostas para este ciclo de estudos contemplam, de uma forma

 transversal, metodologias de ensino e de avaliação com uma grande componente prática. As metodologias de ensino
 estão adaptadas aos objetivos das UC, bem como as metodologias de avaliação, onde os trabalhos teórico-práticos

 facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas, sendo privilegiados os projetos de aplicação em
 parceria com entidades externas.

 Atendendo à conjugação das componentes teórico-práticas e das práticas laboratoriais, espera-se que os objetivos de
 aprendizagem sejam atingidos ao longo do CE, com uma evidente consolidação desses mesmos objetivos no contexto
 das práticas laboratoriais. Aproveita-se a mais valia que os laboratórios e instalações da ESHT podem oferecer,

 nomeadamente com aulas em contexto de trabalho numa escola-hotel.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The proposed teaching and learning methodologies are mainly based on the application of theoretical-practical
 methodologies and laboratory practices. The curricular units proposed for this cycle of studies include teaching and

 assessment methodologies with a large practical component. The teaching methodologies are adapted to the
 objectives of the UC, as well as the evaluation methodologies, where the theoretical and practical works facilitate the

 participation of students in scientific activities, with priority being given to application projects in partnership with
 external entities.

 Given the combination of theoretical and practical components and laboratory practices, it is expected that the
 learning objectives are achieved throughout the EC, with a clear consolidation of these same objectives in the context

 of laboratory practices. Take advantage of the added value that ESHT's laboratories and facilities can offer, particularly
 with on-the-job classes at a hotel school.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

 A metodologia de aprendizagem e de avaliação às diferentes unidades curriculares contempla, diferenciadamente,
 componentes d e realização de trabalhos

 individuais e em grupo, a leitura de textos recomendados, a preparação e apresentação de relatórios ou a resolução de
 casos de estudo ou exercícios práticos,

 trabalhos de cariz prático do contexto da hotelaria e turismo, além da necessidade de estudo para os momentos de
 avaliação individual (avaliação contínua/testes e exames).

 Neste sentido, a verificação da adequação da carga média de trabalho por unidade curricular é feita inicialmente, ao
 elaborar a ficha de UC. Tendo em consideração o estudo e os trabalhos que os estudantes são incentivados a realizar

 para cada unidade curricular, considerou-se que o tempo médio de trabalho necessário é de 28 horas de trabalho por
 unidade de ECTS.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
 The learning and assessment methodology for the different curricular units includes, in a different wa y, individual and

 group work components, reading recommended texts, preparing and presenting reports or solving case studies or
 practical exercises, practical aspects of the hospitality and tourism context, as well as the need to study individual
 assessment moments (frequencies and exams).

 In this sense, the verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when
 preparing the certificate of UC. Taking into account the study and the work that students are encouraged to perform for

 each course unit, it was considered that the average work time required is 28 hours of work per unit of ECTS.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

 As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das UC possam ser atingidos, tal como
 se pode constatar nas fichas das diversas UC do ciclo de estudos.

 Tendo em consideração as recomendações do processo de Bolonha, e com o objetivo de melhorar o sucesso escolar
 dos estudantes, tem sido privilegiada a avaliação periódica (contínua) nos ciclos de estudos existentes na ESHT. Com
 este tipo de avaliação pretende-se que os estudantes desenvolvam um trabalho continuado ao longo do semestre.

 As metodologias de avaliação integram, frequentemente, diversas componentes de avaliação (ex: testes escritos
 sobre os conteúdos lecionados, relatórios escritos e apresentações orais de trabalhos práticos, componentes de cariz

 prático da realidade empresarial da hotelaria e turismo). Este tipo de sistemas de avaliação permite avaliar não só o
 domínio dos conteúdos dos conteúdos programáticos expostos nas aulas, bem como a aquisição de competências
 por parte dos estudantes.
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4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The evaluation methodologies have been selected so that the objectives of the curricular units (UC) can be reached, as
can be seen in the curricula of the various UC's of the study cycle.
Taking into account the ideology of the Bologna Process, and in order to improve student achievement, periodic (or
continuous) assessment of the existing ESHT study cycles has been encouraged. With this type of evaluation it is
intended that the students develop a continuous work throughout the semester.
Evaluation methodologies often include several evaluation components (eg written tests on content, written reports
and oral presentations of practical assignments, practical components of the business reality of hospitality and
tourism). This type of evaluation system allows assessing the apprehension, not only of the curricular contents of the
UC exposed in class, but also the acquisition of competences by the students.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

Ao longo do curso serão ministrado conteúdos com o obejtivo de dotar os estudantes de domínio de instrumentos
metodológicos de investigação, de cariz teórico e em contexto laboratorial prático. A elaboração de trabalhos de cariz
prático como componente de avaliação permite o desenvolvimento de práticas de investigação e a aquisição dos
instrumentos para a realização de inventários, bases de dados, exposições virtuais, catálogos, guias e monografias
aplicáveis em contexto profissional.
A UC de Simulação Empresarial em Hotelaria enquadra-se num contexto real de consultoria com o objetivo de
desenvolver um projeto profissional aplicado, estimulando as competências, aptidões e conhecimentos científicos.
Realça-se ainda a existência de laboratórios de estudos aplicados à Hotelaria e Restauração, tendo por vista a
realização
de projetos de natureza inovadores aplicados, no contexto de consultoria e desenvolvimento de produtos e destinos
turísticos com o envolvimento dos estudantes.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Throughout the course will be taught content with the aim of providing students with mastery of methodological
research tools, theoretical and practical laboratory context. The development of practical-oriented work as an
evaluation component allows the development of research practices and the acquisition of the instruments for the
realization of inventories, databases, virtual exhibitions, catalogs, guides and monographs applicable in a professional
context.
The Business Project Management course in Hospitality fits into a real consulting context with the
objective of developing an applied professional project, stimulating scientific competences, aptitudes and knowledge.
We also highlight the existence of study laboratories applied to Hospitality and Catering, in order to carry out
innovative projects applied in the context of consulting and development of products and tourist destinations with the
involvement of students.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

 A distribuição dos ECTS foi definida nos termos da legislação em vigor. Ponderou-se a UC enquanto medida do
 trabalho sob todas as suas formas (sessões de ensino de natureza coletiva, tutorial, estágios, projetos). Nesta

 distribuição, foi considerado a duração normal do curso, o n.º de anos e semestres letivos, quando a TI e em regime
 presencial, e os requisitos para que o curso fosse conducente ao grau de licenciado no ensino politécnico, tendo-se
 estabelecido um

 total de 180ECTS distribuídos por 6 semestres. Houve o cuidado de garantir um número de ECTS nas áreas
 fundamentais das ciências da Hotelaria e Turismo.

 Nesta lógica, fez-se coincidir o trabalho dos estudantes em ECTS do curso com outros cursos congéneres, nacionais
 e internacionais. Considerando que a ESHT tem em funcionamento outros cursos de licenciatura e mestrado onde são
 lecionadas UC da área do turismo, optou-se por orientações metodológicas similares às dos planos de estudo em

 funcionamento.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

 The distribution of ECTS for the study cycle, the UCs and scientific areas were defined in acc ordance with the
 legislation. It was considered the UCs as a measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature,

 tutorial, internships, projects, etc.). It was taken into account the normal duration of the course, the point of years and
 semesters, when IT and attendance, the course was leading to bachelor's degree in polytechnics, having established a
 total of 180ECTS distributed for 6 semesters. The ESHT assured a number of ECTS in the fundamental areas of

 hospitality and tourism. This logic became match the work of students in the ECTS course with other similar courses,
 national and international. Considering that the ESHT has in operation other undergraduate and masters courses

 where they are taught CU of the tourism area, methodological orientations similar to those of the study plans in
 operation were chosen.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:
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A forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares do ciclo de estudos englobou, como se estabelece nos regulamentos da Escola Superior de
Hotelaria e Turismo, reuniões efetuadas por todos os órgãos e que principiaram em reuniões de área Disciplinar,
seguidas de reuniões de Departamento e posterior aprovação pela Direção da Escola que as submete a Conselho
Pedagógico e a Conselho Técnico Científico.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

way in which Academic Staff were consulted on the methodology of calculating the number of ECTS credits of
courses of the study cycle comprised, as indeed is established in the regulations of the School of Hospitality and
Management, meetings by all organs and beginning in the Disciplinary Group, followed by the Department and
subsequent approval by the Director of the School who submitted the proposal to the Pedagogical Council and the
Scientific Council.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 Para a participação nas aulas laboratoriais de práticas hoteleiras, que são totalmente lecionadas em contexto de

trabalho, bem como para outras aulas laboratoriais de outras UC’s, as turmas de licenciatura de gestão hoteleira serão
desdobradas em duas turmas, com cerca de 20 alunos cada. Assim, é possível distribuir os alunos pelas diferentes
áreas funcionais do hotel e do edifício pedagógico, sem que haja grande densidade de ocupação das áreas
disponíveis, conseguindo-se assim manter os padrões pedagógicos bem como os de serviço aos clientes.
Dependendo da afluência do número de hóspedes no hotel, dos clientes do restaurante ou dos eventos que estejam
em curso em cada momento, a afetação dos estudantes às diferentes áreas funcionais poderá ser ajustada às
necessidades do momento.

 
De referir que, a grande mais-valia destas instalações para o ciclo de estudos proposto é que, estando em
funcionamento permanente o hotel e o restaurante, os estudantes vão sempre sendo chamados a participar no apoio
às suas atividades e eventos. Estas atividades serão valorizadas no seu percurso académico. Por exemplo, na UC de
Organização de Eventos, sempre que decorrerem eventos nas instalações da Escola-Hotel durante o semestre, os
estudantes envolvidos poderão ter parte da sua avaliação associada ao seu envolvimento na organização desses
eventos. Ou seja, o trabalho prático desenvolvido nesta UC com um peso de 50% pode referir-se efetivamente à
organização de um evento real do hotel. O mesmo acontece noutras UC’s como Gestão de Alimentos e Bebidas,
Higiene e Segurança Alimentar, Marketing de Serviços Hoteleiros ou Comunicação Interpessoal e Organizacional.
Naturalmente que esta relação direta entre o trabalho prático e os eventos/atividades/prestação de serviços do hotel
estarão sempre condicionados à existência de atividade no período em que decorre a UC.

 
A Escola pretende criar uma bolsa de estudantes em permanente colaboração com o Hotel e as atividades por estes
desenvolvidas, sempre que estejam fora do contexto de avaliação nas UC’s poderão vir consideradas no seu
suplemento ao diploma, mediante os critérios definidos para esta inclusão.

 
A relação entre a direção da escola e a direção do hotel passa precisamente pela colaboração permanente no sentido
de o diretor do hotel identificar, de forma planeada em função da previsão de ocupação do hotel e dos eventos a
realizar, o número de estudantes necessários para o apoio ao hotel, nas suas diferentes áreas funcionais e nos
diferentes momentos. Ao diretor da escola, caberá, em estreita colaboração com a direção de curso, dar resposta a
estas necessidades do hotel, fazendo o escalonamento dos estudantes afetos a cada necessidade em cada momento.

4.7. Observations:
 For participation in laboratory classes in hotel practices, which are fully taught in the workplace, as well as for other

laboratory classes in other CU's, the hotel management degree classes will be divided into two classes, with about 20
students each. Thus, it is possible to distribute students among the different functional areas of the hotel and the
pedagogical building, without having a high density of occupation of the available areas, thus managing to maintain
the pedagogical standards as well as those of customer service. Depending on the turnout of the number of guests in
the hotel, the customers of the restaurant or the events that are taking place at any given moment, the allocation of
students to the different functional areas can be adjusted to the needs of the moment.

 
It should be noted that the great added value of these facilities for the proposed study cycle is that, with the hotel and
restaurant in permanent operation, students are always called upon to participate in supporting their activities and
events. These activities will be valued in your academic path. For example, in the CU of Organization of Events,
whenever events take place in the premises of Escola-Hotel during the semester, the students involved may have part
of their assessment associated with their involvement in the organization of these events. That is, the practical work
developed in this CU with a weight of 50% can effectively refer to the organization of a real hotel event. The same
happens in other UC's such as Food and Beverage Management, Food Hygiene and Safety, Hotel Service Marketing or
Interpersonal and Organizational Communication. Naturally, this direct relationship between practical work and the
hotel's events/activities/services will always be conditioned to the existence of activity in the period in which the UC is
taking place.

 
The School intends to create a student scholarship in permanent collaboration with the Hotel and the activities
developed by them, whenever they are outside the context of evaluation at CU's, may be considered in their diploma
supplement, according to the criteria defined for this inclusion.
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The relationship between the school management and the hotel management is precisely due to the permanent
collaboration in the sense that the director of the hotel identifies, in a planned way according to the hotel's occupancy
forecast and the events to be held, the number of students needed for the support to the hotel, in its different
functional areas and at different times. The school director, in close collaboration with the course director, will be
responsible for responding to these needs of the hotel, scheduling students according to each need at each moment.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 A proposta apresenta um sistema de coordenação conjunta de dois responsáveis pelo ciclo de estudos, Kevin Paulo

Hemsworth e Vânia Natércia Gonçalves Costa. 
 

Kevin Paulo Hemsworth, Doutor em Gestão do Turismo - área de Gestão Hoteleira e Especialista de Reconhecida
Experiência e Competência Profissional regulado pelo Decreto-Lei 206/2009 na área da Educação e formação 811 –
Hotelaria e Restauração. Docente a Tempo Integral.

 
Vânia Natércia Gonçalves Costa, Doutorada em Economia, com tese na área de turismo e lazer. Docente a Tempo
Integral.

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo
/ Employment
regime

Informação/
Information

Anabela Ferreira Garcia
Pinto

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ph D on Sciences of Literature -
French Medieval Literature 30 Ficha

submetida

Bruno Miguel Barbosa
de Sousa

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha
submetida

José Filipe Ferreira de
Sousa Pereira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Licenciado
Título de
especialista (DL
206/2009)

Engenharia Alimentar 100 Ficha
submetida

José Manuel Teixeira
Pereira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Ciências Económicas e
Empresariais – Especialização
em Contabilidade

100 Ficha
submetida

Mário João Freitas
Sousa Basto

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha
submetida

Marta Alexandra
Andrade Cunha

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado
Título de
especialista (DL
206/2009)

Turismo 50 Ficha
submetida

Mary Bell da Silva
Sánchez

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Língua, Literatura e Cultura 55 Ficha
submetida

Natália Maria Fernandes
Maia

Assistente ou
equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Turismo 50 Ficha
submetida

Kevin Paulo Hemsworth
Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Gestão do Turismo - área de
Gestão Hoteleira 100 Ficha

submetida

Sara Maria Pires Leite
da Silva

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Direito 100 Ficha
submetida

Sérgio Dominique
Ferreira Lopes

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Gestão 100 Ficha
submetida

Sílvia Raquel Silva Leite
Pereira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

Susana Maria Gomes
Caldas de Fonseca

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Biotecnologia – Especialização
em Ciência e Engenharia
Alimentar

50 Ficha
submetida

Susana Andreia
Salgueiro Rachão

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre Turismo 100 Ficha
submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/21cd9471-c980-a00a-5be3-5f807e379237
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/8fb1758a-4acc-f336-5da1-5f807fed3453
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/37c02e9d-8cab-954c-84d2-5f807f2f390b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/efa30a00-19fc-f666-d649-5f807fe2f63e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/221b1de5-b273-42c1-c1f3-5f807f327820
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Vânia Natércia
Gonçalves Costa

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Economia (tese na área de
conhecimento Economia aplicada
ao Turismo)

100 Ficha
submetida

Teresa Maria Leitão
Dieguez

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Inovação e Empreendedorismo
Tecnológico 100 Ficha

submetida

Francisco Manuel
Morais Sarmento de
Campos

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Biotecnologia (tese na área da
Enologia) 30 Ficha

submetida

Sandra Bebiana
Carvalho Monteiro

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Enologia 100 Ficha
submetida

Duarte Maria Megre de
Almeida de Oliveira
Pimentel

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Turismo 30 Ficha
submetida

António Luís da Costa
Marques

Assistente ou
equivalente Mestre Contabilidade e Finanças 30 Ficha

submetida
     1525  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
 20

5.4.1.2. Número total de ETI.
 15.25

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 12 78.688524590164

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 9.1 59.672131147541

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 4.8 31.475409836066 15.25

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

4.8 31.475409836066 15.25

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/8e20c65e-9ca5-b08f-aa90-5f807f9a9e93
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/20c1083a-1188-55a6-2cb7-5f81e43f768e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/bbdac940-5a2f-89a9-eaa7-5f83337b8cf3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/de503e14-11a1-6482-4f6d-5f85db3b2eb6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/eb8045f3-91b2-ad64-35ec-5f85db1d7b39
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/annexId/44e3cba5-8f8e-eba4-9e67-5f87a0b8e592
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5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the
teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 9 59.016393442623 15.25

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE
number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 2 13.114754098361 15.25

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O Pessoal docente é avaliado pelo Regulamento do Despacho n.º 11965/2010, publicado em Diário da República, 2.ª
série - N.º 142 - 23 de Julho de 2010, revisto e republicado conforme Declaração de Retificação Nº 1312/2014 publicado
no Diário da República, 2.ª série, N.º 246 de 22 de dezembro.
Como principais indicadores da avaliação de desempenho dos docentes destacam-se: o nível de assiduidade, o
cumprimento do serviço docente distribuído, a participação em atividades de gestão, órgãos e comissões da
instituição, a investigação científica e a formação contínua.
Na avaliação do desempenho do pessoal docente, também se releva o depoimento periódico dos estudantes sobre o
ensino desenvolvido pelos seus professores. A aplicação do Questionário de Avaliação Pedagógica tem como
objetivo principal conhecer as perceções dos estudantes relativamente ao funcionamento das unidades curriculares, o
desempenho dos docentes e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem. 

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

The teaching staff is evaluated by the renowned Regulation Order No. 11965/2010, published in "Diário da República",
2nd Series - No. 142 - July 23, 2010, revised and republished as the Declaration of Rectification No. 1312/2014
published in "Diário da República", 2nd series, No. 246 of 22.
As key indicators of the performance evaluation of the teaching staff of the IPCA are the level of attendance,
distributed academic service, participation in management activities, organs and committees of the institution,
scientific research and training.
In accessing the performance of academic staff, also relates to the periodic deposition of students on teaching
developed by their teachers. The application of Pedagogical assessment questionnaire has as its primary goal the
perceptions of students in relation to the functioning of the curriculum units, performance of faculty and student
involvement in the learning process.

5.6. Observações:
link regulamento de avaliação de desempenho docente
link: http://bravo.ipca.pt/files/phat file/DecRet1312RAAD.pdf

Notas relativas à composição do corpo docente: 

A Hotelaria e Restauração é uma área científica emergente em termos de qualificação ao nível de obtenção de grau de
doutor. No entanto, apesar da dificuldade de identificação de docentes com o grau de doutor nesta área, esta proposta
de CE apresenta um número considerável de doutores na referida área ou em áreas afins, concretamente com
doutoramentos em turismo com teses na área da Hotelaria e Restauração e afins. 
Para além disso, esta proposta identifica um conjunto de docentes especialistas com experiência profissional
relevante na área. Alguns destes docentes já detêm o título de especialista obtido por provas, enquanto 2 dos
especialistas se encontram em preparação das provas. 
O conjunto destes dois perfis de docentes, numa percentagem significativa, superior a 60% do corpo docente do CE,
torna esta proposta sólida no que se refere à composição de corpo docente na área específica do ciclo de estudos. De
realçar que a área secundária é gestão e administração, área onde o ciclo de estudos também apresenta um conjunto
de pessoal docente doutorado e especialista e como tal também devem ser considerados na análise. 
A estratégia da ESHT passará pelo reforço da oferta formativa da escola, acompanhada pela qualificação do corpo
docente, concretamente pelo contratação de doutorados e de especialistas na área específica do ciclo de estudos.
Naturalmente que este reforço só poderá ser feito a partir do momento em que a oferta formativa exista na ESHT, pois
não é possível neste momento contratar Doutores e/ou especialistas da área de Hotelaria e Restauração sem uma
correspondente oferta formativa. 
Do corpo docente especializado proposto, parte já tem contrato com a instituição atualmente e um outro conjunto de
docentes estão identificados e disponíveis para uma colaboração futura com este ciclo de estudos assim que este
entre em funcionamento. 
Duas notas finais importantes: 
- A docente Susana Rachão tem a defesa de provas de doutoramento em Turismo (com tese na área deste ciclo de
estudos) para o próximo dia 20 de outubro de 2020, pelo que logo após esta submissão os rácios de docentes
doutorados + especialistas na áreas do CE passará a 70%. 
- O docente Duarte Pimentel é docente da ESHTE, como a qual o IPCA celebrou um protocolo de colaboração no
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âmbito deste CE relativo à cooperação em termos de docências e investigação no âmbito da Gestão Hoteleira, não
sendo possível anexar o referido protocolo neste ponto, o mesmo será remetido no ponto 11.1.2 do presente guião. 
-O docente Francisco Campos tem grau de doutor com tese aplicada à área principal do ciclo de estudos,
concretamente ao estudo da Enologia.
-A docente Susana Fonseca tem grau de doutor com tese aplicada à área principal do ciclo de estudos e dedica a sua
investigação à mesma área de conhecimento.

5.6. Observations:
Notes regarding the composition of the faculty:
Hospitality and Catering is an emerging scientific area in terms of qualification at the level of obtaining a PhD degree.
However, despite the difficulty in identifying teachers with a doctorate degree in this area, this EC proposal presents a
diminishing number of doctors in the area or in related areas, specifically with PhDs in tourism with theses in the area
of Hospitality and Catering and the like.
Besides, this proposal identifies a group of specialist teachers with relevant professional experience in the area. Some
of these teachers already hold the title of specialists for tests, while 2 of the specialists identify themselves in
preparation for the tests.
The combination of these two teacher profiles, in a significant reduction, over 60% of the teaching staff of the EC,
makes this proposal sound concerning the composition of the teaching staff in the specific area of the study cycle. It
should be noted that the second area is management and administration, an area where the cycle of studies also has a
set of doctoral and specialist teaching staff and as such should also be considered in the analysis.
ESHT's strategy will include reinforcing the school's training offer, accompanied by the qualification of the teaching
staff, specifically the hiring of doctorates and specialties in the specific area of the study cycle. Naturally, this
reinforcement can only be done as soon as a training offer exists at ESHT, as it is not possible at this time to hire
Doctors and / or specialists in the field of Hospitality and Catering without a corresponding training offer.
From the proposed specialized teaching staff, the contract with the institution is currently underway and another set of
teachers is available for future collaboration with this cycle of studies as soon as it comes into operation.
Two important final notes: 
- Professor Susana Rachão has the defense of doctoral tests in Tourism (with thesis in the area of this cycle of studies)
for the next day 20 October 2020, so soon after this submission the ratios of phD professors + specialists in the areas
of the EC will increase to 70%. 
- Professor Duarte Pimentel is a professor at ESHTE, as the IPCA has concluded a protocol of collaboration within this
EC on cooperation in terms of teaching and research in the field of Hotel Management, and it is not possible to attach
this protocol at this point, it will be sent in paragraph 11.1.2 of this script.
-Professor Francisco Campos has a doctoral degree with a thesis applied to the main area of   the study cycle,
specifically the study of oenology.
-Professor Susana Fonseca has a PhD degree with a thesis applied to the main area of   the study cycle and dedicates
her research to the same area of   knowledge.

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Para apoiar os projetos pedagógicos da ESHT e garantir condições de funcionamento que permitindo a qualidade de
ensino ministrado,apoiam diretamente a ESHT 6 trabalhadores não-docentes. Para além destes, apoiam o
funcionamento da ESHT todos os funcionários dos restantes serviços do IPCA, Serviços Académicos e Serviços de
Acção Social, Biblioteca, Centro de Informática, Gabinete para a Avaliação e Qualidade, Gabinete para a Promoção do
Sucesso Académico, Gabinete de Relações Internacionais, Práxis XXI, Serviços Financeiros e Serviço de Recursos
Humanos. Nestes serviços, transversais ao funcionamento do IPCA, trabalham mais 36 funcionários em dedicação
exclusiva.
No Escola-Hotel irão coloborar o seu diretor e um staff permanente de 5 colaboradores, apoiados pelos estudantes do
CE de GH e dos restantes CE de áreas afins do IPCA.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
To support ESHT's pedagogical projects and ensure operating conditions that allow the quality of teaching provided, 6
non-teaching workers directly support ESHT. In addition to these, the ESHT supports all employees of the remaining
IPCA services, Academic Services and Social Action Services, Library, Computer Center, Office for Evaluation and
Quality, Office for the Promotion of Academic Success, Office of Relations International, Praxis XXI, Financial Services
and Human Resources Service. In these services, transversal to the functioning of the IPCA, 36 more employees work
exclusively.
At the Escola-Hotel, their director and a permanent staff of 5 employees will collaborate, supported by students from
the CE de GH and the other CEs from related areas of the IPCA.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O trabalhador afeto à ESHT possui qualificação superior ao nível de licenciatura, dos colaboradores afetos à ESG, três
tem qualificação superior ao nível da licenciatura e dois titulares do 12° ano de escolaridade.
No que diz respeito a formação profissional dos seus trabalhadores, a instituição apoia a sua formação, criando
condições para que possam progredir nos estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.
Relativamente aos restantes serviços, 31 funcionários possuem formação superior ( incluindo mestres ) e os restantes
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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.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee assigned to the ESHT has a higher qualification than the undergraduate level, of the employees
assigned to the ESG, three have a higher qualification than the undergraduate level and two holders of the 12th year of
schooling.
As regards the vocational training of its employees, the institution supports their training , creating conditions for them
to progress in their studies and to obtain higher levels of qualification.
Regarding the other services, 31 of the staff members have higher qualifications (including 6 MSc) and the remaining,
secundary education. IPCA promoves continuous education of their staff, allowing to evolve in their studies to obtain
higher qualification levels."

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação de desempenho é realizada bienalmente nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. No decorrer
do período de avaliação são adotados os meios adequados à monitorização intercalar de forma a proceder à
verificação do cumprimento dos objetivos e à adoção de medidas tendentes a melhorar a prestação de cada
trabalhador. A avaliação assenta no pressuposto de uma política de gestão pública orientada para o serviço público de
qualidade, por forma a premiar o mérito demonstrado em articulação com os objetivos e resultados a atingir.
De forma a garantir a constante atualização de conhecimentos e maiores níveis de mo tivação dos trabalhadores,
temse
vindo a procurar fazer uma maior aposta na formação profissional dos trabalhadores através do desenvolvimento
de um plano de formação direcionado para as áreas de saber em que são prestadas as funções. São também
promovidas ações de coaching e é incentivada a participação dos colaboradores em ações de desenvolvimento
pessoal.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The performance evaluation is carried out biennially under the terms of Law no. 66-B / 2007, of December 28. During
the evaluation period, the appropriate means
are used for mid-term monitoring in order to verify compliance with the objectives and to adopt measures to improve
the performance of each worker.
The evaluation is based on the assumption of a public management policy oriented towards quality public service, in
order to reward the merit demonstrated in articulation with the objectives and results to be achieved.
In order to ensure the constant updating of knowledge and higher levels of motivation of workers, we have been trying
to make a greater commitment to the professional training of workers through the development of a training plan
directed to the areas of knowledge in which they are provided functions. Coaching actions are also promoted and the
participation of employees in personal development actions is encouraged.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

Este ciclo de estudos decorrerá nas novas instalações da escola-hotel do IPCA, na cidade de Guimarães, no local da
Quinta do Costeado. A escola-hotel resulta de um projeto novo, com um campus totalmente dedicado para o ensino de
ciclos de estudos de hotelaria, gastronomia e turismo, o qual conjuga um edifício pedagógico com um edifício Escola-
Hotel.
Estas instalações contêm as seguintes áreas funcionais:
- Cozinha de catering com sala de serviço tipo self-service;
- Cozinha de hotel com sala para serviço à la carte;
- Laboratório de gastronomia com 20 postos de trabalho individuais;
- Laboratório de estudos aplicados ao setor do turimo;
- Salas multimédia de trabalho;
- Sala de análise sensorial e pro va de vinhos com postos individuais;
- Biblioteca;
- Escola-Hotel com 10 quartos de diferentes tipologias;
- Auditório com capacidade para demonstrações gastronómicas;
- Salas de aulas teórico-práticas

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
This course will take place in the new facilities of the IPCA school-hotel, in the city of Guimarães, at Quinta do
Costeado. The school-hotel is the result of a new project, with a totally dedicated campus for teaching courses in
hospitality, gastronomy and tourism. These facilities
contain the following functional areas:
- Catering kitchen with the self-service room;
- Hotel kitchen with room for service à la carte;
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- Gastronomy laboratory with 20 individual jobs ;
- Laboratory of studies applied to the tourism sector;
- Multimedia working rooms;
- Sensory analysis room and wine tasting with individual stations;
- Library
- Hotel with 10 rooms of different types;
- Auditorium with capacity for gastronomic demonstrations
- Classroom-practical classes.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Os equipamentos e materiais afetos a este ciclo de estudos são os que se seguem:
- Equipamentos hoteleiros e industriais diversos como fornos, fogões, máquinas de vácuo, equipamentos de frio,
batedeiras, laminadores e máquinas de
gelados;
- Computadores pessoais;
- Projetores multimédia nas salas;
- Livros técnicos;
- Uniformes de trabalho e utensílios hoteleiros diversos;
- Softwares (GDS Galileo (sistemas global de distribuição do produto turístico), POS e Front Office management,
sistema de gestão de operações hoteleiras – alojamento, food & beverages, eventos (como: Micros Fidelio, Winrest e
Cesim), Campus Microsoft e Moodle)

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The equipment and materials affecting this cycle of studies are as follows:
-Hotel and industrial types of equipment such as ovens, stoves, vacuum machines, cold equipment, mixers, laminators
and
ice cream machines;
-Personal computers;
-Multimedia projectors in the rooms;
-Technical books;
-Working uniforms and miscellaneous hotel utensils;
-Softwares (Galileo GDS (Global tourism product distribution systems), POS and Front Office Management, hotel
operations management system – accommodation, food & beverages, events (such as: Micros Fidelio, Winrest and
Cesim), Microsoft Campus and Moodle)

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
FCT

IES / HEI

N.º de docentes do
CE integrados /
Number of study
programme teaching
staff integrated

Observações
/
Observations

CiTUR – Centro de
Investigação
Aplicada em
Turismo

Bom

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; IP Beja; IP
Bragança; IP Castelo Branco; IP Cávado e do Ave; IP Coimbra; IP
Guarda; IP Leiria; IP Portalegre; IP Porto; IP Santarém; IP Setúbal;
IP Tomar; IP Viana do Castelo; IP Viseu; Universidade do Algarve;
Universidade da Madeira

2
2 Membro
Integrado e 2
Membros
Colaboradores

Unidade de
Investigação
Aplicada em
Gestão (UNIAG)

Bom IP Bragança, IP Cávado e do Ave, IP Porto e IP Viana do Castelo 1
1 Membro
Integrado e 1
colaborador

GOVCOPP -
Research Unit on
Governance,
Competitiveness
and Public Policies

Bom Universidade de Aveiro 2 1 1 associate
researcher

CICF - Centro de
Investigação em
Contabilidade e
Fiscalidade

Bom IP Cávado e do Ave 1 1 Membro
Permanente

GreenUPorto Excelente Universidade do Porto 2 2 associate
researcher



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4… 129/135

CETRAD – Centro
de Estudos
Transdisciplinares
para o
Desenvolvimento

Muito Bom UTAD 1

CEPESE – Centro
de Estudos da
População,
Economia e
Sociedade

Muito Bom Universidade do Porto 1

Centro de Estudos
Humanísticos Excelente Universidade do Minho 1

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246
 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento

tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:
 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246

 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

-Membro da Rede de Institutos Politécnicos com Cursos de Turismo (RIPTUR) 
 -Membro equipa de investigação (EI) projeto "As perceções de residentes e turistas do impacte de Guimarães CEC

2012 e respetiva participação no evento"
 -Líder projeto “HC Tourism-Perfil e Tendências do Capital Humano no Setor do Turismo”, aprovado e cofinanciado

FEDER, através do Acordo de Parceria Portugal 2020 (COMPETE 2020-SAICTPOL/23622/2016)
 -Membro EI projeto Ferrolterra excelencia hostelera (2009-CP164), IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica

 -Membro EI Estudio sobre el posicionamiento de marca y lanzamiento de un nuevo producto (2009-CE031), Aguas de
Mondariz Fuente del Val, S.A

 -Membro EI do Projeto Test de concepto y diseño de un nuevo producto agua de noche con gas (2009-CE193), Aguas
de Mondariz Fuente del Val, S.A.

 -Membro EI do Projeto: “Greenhealth–estratégias digitais e baseadas em ativos biológicos para melhorar o bem-estar
e promover a saúde verde”, no âmbito da Operação NORTE-01-0145

 -Membro EI do Projeto “TECH–Tecnologia, Ambiente, criatividade e saúde”, no âmbito da Operação NORTE-01-0145
 -Membro EI projeto Minho Inovação (comsórcio MinhoIn) com intervenção no Plano de ação relativo à Inovação,

Qualificação e Empreendedorismo na oferta turística do Minho
 -Elaboração do estudo socioeconómico dos mercados turísticos tradicionais de Barcelos para a Câmara Municipal de

Barcelos
 -Laboratório de Estudos Aplicados (eTourism & Travel Lab), como uma estrutura vocacionada técnica e

cientificamente para a área da Hotelaria e Turismo, com a realização de projetos práticos e prestação de serviços nos
domínios da consultoria

 -Elaboração do estudo de fundamentação económico-financeira das taxas municipais turísticas do Município de
Guimarães;

 -Elaboração do estudo do impacto económico do turismo o caso da cidade de Braga. 
 -O IPCA integra a Universidade Europeia RUN-EU: Regional University Network, sendo uma das sete IES portuguesas

que fazem parte dos 24 consórcios aprovados pela CE como universidades europeias; 
 A RUN-EU é uma Aliança Inter-Regional de Universidades que visa a concretização de programas formativos que

contemplem a promoção de competências futuras e avançadas para a transformação social nas regiões da União
Europeia. No âmbito do consórcio RUN, o IPCA tem identificados 2 parceiros privilegiados na área da Hotelaria e
Turismo com vista à colaboração, quer ao nível da mobilidade, quer ao nível da formação e investigação conjunta.
Especificamente no CE de Gestão Hoteleira 2 parceiros são relevantes: o Limerick institute of Technology, com uma
licenciatura em Supervisão Hoteleira e a NHL Stenden: International Hospitality Management e Tourism Management.

 Ambas as instituições oferecem cursos de mestrado na área da Gestão Hoteleira Internacional que poderão constituir
uma alternativa à prossecução do 2.º ciclo dos estudantes de Licenciatura em Gestão Hoteleira do IPCA.

 -Protocolo com a Associação Vimaranense de Hotelaria (anexo no ponto 11.1.2)

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

-Member of the Network of Polytechnic Institutes with Tourism Courses (RIPTUR) 
 -Member research team (EI) "The perceptions of residents and tourists of the impact of Guimarães CEC 2012 and their

participation in the event"
 -Project Leader "HC Tourism-Profile and Human Capital Trends in the Tourism Sector", approved and co-financed

ERDF, through the Portugal Partnership Agreement 2020 - (COMPETE 2020) (SAICTPOL/23622/2016)
 -EI member of the Ferrolterra excellence hostelera project (2009-CP164), IGAPE - Galician Institute of Economic

Promotion
 -Member EI Estudio sobre el posicionamiento de marca y lanzamiento de un nuevo producto (2009-CE031), Aguas de

Mondariz Fuente del Val, S.A
 -EI Member of the Project Test de concepto y diseño de un nuevo producto agua de noche con gas (2009-CE193),

Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.A.
 -EI Member of the Project "Greenhealth - digital and biological asset-based strategies to improve well-being and

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246
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promote green health", under Operation NORTE-01-0145
-EI Member of the Project "TECH - Technology, Environment, Creativity and Health", under Operation NORTE-01-0145
-Member EI Minho Inovação project with intervention in the Action Plan on Innovation, Qualification and
Entrepreneurship in the tourist offer of Minho
-Preparation of the socio-economic study of the traditional tourist markets of Barcelos for the Municipality of Barcelos
-Laboratory of Applied Studies (eTourism & Travel Lab), as a technically and scientifically dedicated structure for the
area of Hospitality and Tourism, with the realization of practical projects and provision of services in the areas of
consulting
-Preparation of the study of economic and financial reasons of municipal tourist rates in the municipality of
Guimarães;
-Preparation of the study of the economic impact of tourism in the case of the city of Braga. 
-The IPCA is part of the European UNIVERSITY RUN-EU: Regional University Network, being one of the seven
Portuguese HEIs that are part of the 24 consortia approved by the EC as European universities; 
RUN-EU is an Interregional Alliance of Universities aimed at implementing training programs aimed at promoting future
and advanced skills for social transformation in the regions of the European Union. Within the RUN consortium, the
IPCA has identified 2 privileged partners in the area of Hospitality and Tourism with a view to collaboration, both in
terms of mobility and in terms of training and joint research. Specifically in the EC Hotel Management 2 partners are
relevant: the Limerick Institute of Technology, with a degree in Hotel Supervision and the NHL Stenden: International
Hospitality Management and Tourism Management. Both institutions offer masters of International Hotel Management
that may constitute an alternative to the continuation of the 2nd cycle of students with a Degree in Hotel Management
at IPCA.
- Protocol with the Vimaranense Association of Hospitality.; 
-Protocol with the AVH (attached in point 11.1.2)

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Os 12CE em GH de universidades e politécnicos portugueses,c/dados disponíveis, têm uma tx desemprego médio de
3,9%, vlr inferior ao desemprego geral (6,6%). Os CE do ISEC (1,7%), Instituto Superior de Administração e Gestão
(1,8%), ESHT-Estoril (2,3%), Universidade Europeia (2,4%), Universidade do Algarve (3,1%), IPG Guarda (4,2%), IPP
Porto (4,9%), são os que apresentam os níveis inferiores de desemprego (DGEEC, 2020). Em Portugal o nível de
qualificações é insuficiente, no sectorial do alojamento os recursos humanos distribuem as suas qualificações em
50% com ensino básico, 31% ensino secundário e pós-secundário e 20% superior. A estratégica do crescimento
qualitativo do sector passa pelo emprego qualificado (Turismo de Portugal, 2016). O mercado de trabalho necessita
concretamente de gestores e quadros técnicos com visão estratégica e conhecimentos suscetíveis de promoverem
ações tendentes a assegurar os objetivos de diversificação e de especialização da oferta hoteleira.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The 12CE in MH of Portuguese universities and polytechnics, with available data, have an average unemployment rate
of 3.9%, lower than general unemployment (6.6%). ISEC's EC (1.7%), Instituto Superior de Administração e Gestão
(1.8%), ESHT-Estoril (2.3%), European University (2.4%), University of Algarve (3.1 %), IPG Guarda (4.2%), IPP Porto
(4.9%), are those with the lowest levels of unemployment (DGEEC, 2020). In Portugal the level of qualifications is
insufficient, in the accommodation sector, human resources distribute their qualifications in 50% with basic education,
31% with secondary and post-secondary education and 20% with higher education. The strategy for qualitative growth
in the sector involves qualified employment (Turismo de Portugal, 2016). The labor market specifically needs managers
and technical staff with a strategic vision and knowledge capable of promoting actions aimed at ensuring the
objectives of diversification and specialization of the hotel offer.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso (CNA) ao ensino superior de 2020 foi muito positivo para o IPCA, tendo obtido
excelentes resultados. Das 715 vagas oferecidas, o IPCA ocupou 706 vagas logo na 1ª fase do CNA, o que representa
uma taxa de colocação de 98,7%. A elevada procura pelos cursos do IPCA é também marcada pelo indicador do
número de candidatos, tendo o IPCA recebido mais de 3800 candidaturas para as 715 vagas disponíveis. O IPCA
preencheu, assim, 98,7% das vagas, posicionando-se como uma das IES politécnico do país com maior taxa de
ocupação de vagas. A escolha como 1ª opção apresenta uma variação positiva, tendo 722 alunos escolhido o IPCA
como 1ª opção.
Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade fruto numa aposta credível nas suas formações graduada e pós-
graduada. A investigação aplicada, o empreendedorismo e a transferência do conhecimento científico e tecnológico
também foram outras apostas relevantes. 

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The national contest for access (CNA) to higher education in 2020 was very positive for the IPCA, achieving excellent
results. In a total of 715 places were placed 706 students in the 1st phase of the CNA, which represents a filled 98.7% of
the available positions. The high demand for IPCA courses is also marked by the indicator of the number of
candidates, with IPCA receiving more than 3800 applications for the 715 available places. The IPCA thus filled 98.7% of
vacancies, positioning itself as one of the country's polytechnic HEIs with the highest vacancy rate. The choice as the
first option presents a positive variation, 722 students choose the IPCA as the first option.
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In recent years, the IPCA has gained notoriety as a result of a credible commitment to its graduate and postgraduate
training. Applied research, entrepreneurship and the transfer of scientific and technological knowledge were also other
relevant stakes.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
O IPCA possui um protocolo de cooperação com o Instituto Politécnico do Porto, no que respeita a um curso comum
de Mestrado em Gestão do Turismo, lecionado em parceria entre as duas instituições. O IPP é uma instituição que
também oferece um curso na área da Gestão Hoteleira que aqui se propõe.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
IPCA has a protocol of cooperation with the Polytechnic Institute of Porto, with respect to a common course of Master
in Tourism Management taught in partnership between the two institutions. The IPP is an institution that also offers a
course in the area of Hotel Management that is proposed here.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Esta proposta de ciclo de estudos teve por base outros ciclos de estudos semelhantes em gestão hoteleira, existentes
noutras escolas dentro do espaço Europeu, nomeadamente na Ecole hôtelière de Lausanne, no Centro Superior de
Hostelaria de Galícia, School of Tourism and Hotel Management de Hong Kong,
na Escola Superior de Hotelaria do Estoril, na Escola Superior de Gestão (IPCB), na Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo (UALg) e na Escola Superior de Hotelaria e Turismo (IPP).

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

This proposal for a course in Hospitality Management was based on other similar courses existing in other schools
within the European Union , namely in the Ecole hôtelière de Lausanne, in Centro Superior de Hostelaria de Galícia,
School of Tourism and Hotel Management de Hong Kong, in Escola Superior de Hotelaria do Estoril, in Escola Superior
de Gestão (IPCB), in Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (UALg) and in Escola Superior de Hotelaria e
Turismo (IPP).

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

O ciclo de estudos proposto distingue-se da generalidade da oferta formativa existente nas IES nacionais pois será
ministrada em instalações privilegiadas que
integram espaços pedagógicos numa unidade hoteleira real e em funcionamento, num modelo de Escola-Hotel. Dessa
forma, mais do que a diferenciação na
estrutura curricular proposta será ao nível da metodologia de ensino-aprendizagem que este ciclo de estudos irá ser
distintivo. O estudante completará a sua formação após ter integrado as diferentes valências do Hotel, dotando-o de
competências práticas únicas e distintivas. Os responsáveis da IES visitaram diferentes escolas percursoras deste
modelo, como a Ecole Hoteliere de Lausanne (hotel simulado) e a School of Tourism and Hotel Management de Hong
Kong (referência de formação a nível internacional, integrando totalmente no seu curriculum as práticas pedagógicas
que
decorrem da sua ligação ao Hotel ICON (hotel with a purpose)).

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The proposed course of study differs from the generality of the training offered in the national HEI, since it will be
taught in privileged facilities that integrate pedagogical spaces in a real and functioning hotel unit, in a School-Hotel
model. Thus, more than the differentiation in the proposed curricular structure will be at the level of teaching-learning
methodology that this cycle of studies will be distinctive. The student will complete his training after integrating the
different valences of the Hotel, giving him unique and distinctive practical skills. The heads of the IES visited different
schools of this model, such as the Ecole Hoteliere de Lausanne (simulated hotel) and the School of Tourism and Hotel
Management in Hong Kong (international training reference, fully integrating pedagogical practices in their curriculum
of your connection to Hotel ICON (hotel with a purpose)).

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação
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Mapa VII - Protocolos

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Protocolos

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._11.1.2._Protocolos (1).pdf

Mapa VII - Protocolo ESHTE_IPCA

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Protocolo ESHTE_IPCA

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_ESHTE_IPCA_compressed.pdf

 

Mapa VII - Protocolo Ass.Vimaranense Hotelaria

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Protocolo Ass.Vimaranense Hotelaria

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_AVH_IPCA_compressed.pdf

 
11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 11.2._11.2._Lista de entidades - PONTO 11.1 GUIÃO.pdf
 

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 Nos termos do regulamento de estágio em vigor, durante o período de realização de estágio cada estudante será
 acompanhado in ternamente por um orientador (docente) e terá também um coorientador no local de estágios. A
 realização do estágio implica a formalização de um protocolo entre a IES e a entidade recetora dos estagiários. Em

 conjunto deverão elaborar um plano de estágio a ser aprovado nos termos previstos e de acordo com o regulamento
 do mestrado. O acompanhamento é feito nos termos previstos e definidos no plano de estágios.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 Under the terms of the internship regulations in force, during the internship period, each student will be internally

 supervised by an advisor (teacher) and will also have a coordinator at the internship site. The completion of the
 internship entails the formalization of a protocol between the HEI and the host entity of the trainees. Together they

 should prepare a traineeship plan to be approved in accordance with the terms and in accordance with the master's
 regulations. The follow-up is done in the terms foreseen and defined in the internship plan.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 <sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional / Habilitação Profissional (1)/ Nº de anos de serviço / Nº

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cec3de1b-85f8-67e0-f048-5f4f711e2b98/annexId/7998046a-e0df-a59b-7059-5f7343bc60a3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cec3de1b-85f8-67e0-f048-5f4f711e2b98/annexId/36159598-f9db-dc2c-3206-5f8894fa397c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/cec3de1b-85f8-67e0-f048-5f4f711e2b98/annexId/a48c0eb2-5a13-0357-0ee5-5f889412dd01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6fc41990-0938-d729-1a4a-5f734302e246/questionId/ced7c9b2-ca4e-0464-702e-5f4f7157df7b
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Name que pertence / Institution Professional Title Professional qualifications (1) of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 - Ciclo de estudos inovador e abrangente, com forte componente teórico/prática e práticas laboratoriais, permitindo
adquirir competências transversais preparado os seus diplomados para uma entrada qualificada no mercado de
trabalho;

 - Oferta formativa atende às necessidades do mercado, apoiado nos resultados preliminares do projeto “HC Tourism”
em curso;

 - Corpo docente qualificado e, maioritariamente, com grau de doutor e especialistas, membros de centros de
investigação e com produção científica nas áreas fundamentais do ciclo de estudos;

 - Instalações privilegiadas (Escola-Hotel) com estrutura planeada com uma perfeita harmonia entre os espaços
pedagógicos e espaços de serviços abertos ao exterior (hotel e restaurante);

 - Equipamentos didáticos adequados à prática simulada (software aplicacional às áreas da infraestrutura hoteleira);
 - Parcerias de mobilidade ERASMUS, no âmbito de estudos e estágios, relações internacionais e a forte componente

de línguas, impulsiona a participação dos estudantes em programas de mobilidade;
 -Prestígio do IPCA na oferta formativa nas áreas da Gestão, nomeadamente aplicada ao turismo;

 - O plano curricular proposto inclui, numa fase inicial do últim o semestre, a unidade curricular de Simulação
Empresarial em Hotelaria e, posteriormente o Estágio com o objetivo de criar condições que permitam e incentivem a
realização de estágio num contexto internacional; 

 - IPCA integra rede europeia de universidades RUN. A RUN-EU é uma Aliança Inter-Regional de Universidades que visa
a concretização de programas formativos que contemplem a promoção de competências futuras e avançadas para a
transformação social nas regiões da União Europeia, o que consolida a sua marca e a sua projeção internacional; 

 - Envolvimento dos docentes do CE e de outros docentes da ESHT em projetos de investigação.
 

12.1. Strengths:
 - Innovative and comprehensive study cycle, with a strong theoretical / practical component, allows the acquisition of

 transversal skills for qualified entry into the labor market;
 - Training offer meets the real needs, based on the preliminary results of the ongoing "HC Tourism" project;

 - Qualified teaching staff and, mainly, with doctor's degree and specialists, members of research centers and with
 scientific production in the fundamental areas of the study cycle;

 - Privileged facilities (School-Hotel) with a planned structure with perfect harmony between the pedagogical spaces
 and spaces of services open to the exterior (hotel and restaurant);

 - Didactic equipment adapted to the simulated practice (application software to the areas of the hotel infrastructure);
 - ERASMUS mobility partnerships, international relations and a strong range of languages boost students' participate
 ion in mobility programs;

- Priority of the IPCA in the training offered in the areas of Management, in particular as regards tourism;
 - The course includes, in an initial phase of the last semester, the curricular unit of Business Entrepreneurship Project,

 and later the Internship with the objective of creating conditions that allow and encourage the internship in an
 international context;

- IPCA is part of the European network of RUN universities. RUN-EU is an Inter-Regional Alliance of Universities that
aims to implement training programs that include the promotion of future and advanced skills for social transformation
in the regions of the European Union, which consolidates its brand and its international projection;

 - Involvement of CE teachers and other ESHT teachers in research projects.
 

12.2. Pontos fracos:
 - Inexistência de economias de aprendizagem nesta matéria por parte da Instituição (sendo a primeira oferta formativa

 na área da hotelaria);
 - Apesar de se registar um aumento de parcerias e de redes de cooperação da ESHT ao longo dos últimos tempos,

 reconhece-se a necessida de de um reforço destes acordos nos próximos anos, bem como o incremento da
 mobilidade de pessoal docente e não docente e uma solidificação do processo de intercâmbio de estudantes, de modo

 a elevar o número de estudantes em programas de mobilidade internacional;
 - Necessidade de estruturar e dinamizar o programa Alumni, de forma a fomentar as relações entre dip lomados e o

 tecido empresarial.

12.2. Weaknesses:
 - Lack of learning economies in this area on the part of the Institution (being the first training offer in the hotel sector);

 - Although there has been an increase in ESHT partnerships and cooperation networks in recent years, it is recognized
 that these agreements need to be strengthened in the coming years, as well as increased mobility of teaching and non-

teaching staff and solidification of the student exchange process in order to increase the number of students in
 international mobility programs;

 - Need to structure and streamline the Alumni program in order to foster relations between graduates and the
 business community.



06/09/21, 12:30 NCE/20/2000179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=247ca83f-6ad8-2d01-ebbc-5f71fc2d517e&formId=6fc41990-0938-d729-1a4… 134/135

12.3. Oportunidades:
- Estratégia Turismo 2027 reconhece a necessidade de qualificação no turismo, sendo a especialização de recursos
humanos em áreas da hotelaria uma atividade estratégica para o país;
- A crescente importância do turis mo na economia, emprego e desenvolvimento económico do país, impulsiona a
necessidade de licenciados com competências do gestor;
- Preenchimento de requis itos determinantes para a internacionalização do curso, com forte componente linguística,
fortalece mobilidade e empregabilidade internacional;
- Sinergias ob tidas com outras licenciaturas e mestrados da ESHT;
- A oferta formativa da ESHT em diversos ciclos permite uma integr ação vertical dos conhecimentos e saberes nas
áreas formativas do curso e valoriza a componente de investigação e o desenvolvimento de competências técnicas e
operacionais;
- Interrelações desenvolvidas com o setor privado, através dos trabalhos desenvolvimentos a o longo da unidade
curricular de Projeto Empresarial em Hotelaria e de projetos de apoio à comunidade e instituições associativas e , nos
quais os estudantes de Gestão Hoteleira serão envolvidos;
- O projeto de Escola-Hotel, para além de ser um projeto inovador, constitui uma oportunidade de desenvolver um
modelo de aprend izagem baseado na prática numa estreita ligação com a sociedade e o tecido empresarial.
- Decorrente da integração na RUN surgem oportunidades de estabelecimento de formações conjunta, maior
mobilidade In e out de estudantes das instituições parceiras, projetos de investigação conjunta, entre outras.
- Apesar do contexto de pandemia atual, espera-se que a atividade hoteleira recupere a médio prazo e venha a
valorizar ainda mais os recursos superiormente qualificados, mais capazes de responder, por exemplo, aos desafios
dos serviços de hotelaria e turismo em contexto digital, como os que aqui se pretendem formar; 
- Atribuição de regime fundacional ao IPCA trará maior autonomia de gestão dos recursos humanos e financeiros,
esperando-se que venha a ter um impacto positivo no recrutamento de pessoal docente e não-docente, bem como dar
continuidade ao processo de expansão e modernização do Campus do IPCA.

12.3. Opportunities:
- Tourism Strategy 2027 recognizes the need for qualification in tourism, and the specialization of human resources in
hotel areas is a strategic activity for the country;
-The increasing importance of tourism in the economy, employment and economic development of the country boosts
the need for graduates with skills of the manager;
- Filling of determinant requirements for the internationalization of the course, with a strong linguistic component,
strengthens mobility and international employability;
- Synergies obtained with other degrees and masters of the ESHT;
- The ESHT training offer in several cycles allows vertical integration of knowledge and knowledge in the training
areas of the course and enhances the research component and the development of technical and operational skills;
-Interrelations developed with the private sector, through the work carried out throughout the curricular unit of
Entrepreneurial Project in Hospitality and community support projects and associative institutions, in which students
of Hospitality Management will be involved;
- The School-Hotel project, as well as being an innovative project, is an opportunity to develop a practice-based
learning model in close connection with society and the business fabric; 
- As a result of the integration in the RUN, there are opportunities for establishing joint training, greater mobility In and
out of students from partner institutions, joint research projects, among others.
- Despite the current pandemic context, it is expected that the hotel activity will recover in the medium term and will
further value the highly qualified resources, better able to respond, for example, to the challenges of hotel and tourism
services in a digital context, like those that are intended to be formed here; 
- The allocation of a foundational regime to the IPCA will bring greater autonomy in the management of human and
financial resources, and is expected to have a positive impact on the recruitment of teaching and non-teaching staff, as
well as to continue the expansion and modernization process of the Campus the IPCA;

12.4. Constrangimentos:
Ausência de Agências de Desenvolvimento do Turismo na Região, como acontece com a ATL e ATP respetivamente
em Lisboa e no Porto, enquanto estruturas
associativas de dinamização da oferta turística;
- FCT continua a não reconhecer o turismo com o uma área própria na investigação, o que dificulta a captação de
financiamento para I&D;
- Mudanças sistemáticas dos modelos de negócio e tecnologias aplicadas ao turismo que exigem uma constante
adaptação dos conteúdo s programáticos.
- A conjuntura económica e as restrições orçamentais nas IES geram limitações e racionalização de recursos;
- Embora o país se encontre em situação de retoma económica, sentem-se ainda dificuldades financeiras que n ão
permitem aumentar a adesão a programas de
mobilidade internacional por parte de estudantes;
- A incerteza do nº estudantes candidatos ao ensin o superior no futuro constitui um constrangimento transversal aos
ciclos de estudos;
- Reduzido investimento do setor do Hotelaria em I&D e Inovação; 
- A pandemia COVID 19 que assolou Portugal e o mundo conduziu a uma redução drástica da atividade hoteleira um
pouco por todo o mundo. Este fator pode ameaçar a empregabilidade imediata dos futuros diplomados neste CE.

12.4. Threats:
- Absence of Tourism Development Agencies in the Region, as is the case with ATL and ATP respectively in Lisbon and
Porto, as associative structures to boost
tourism;
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- FCT continues not to recognize tourism as an area of research, which makes it difficult to raise I&D funding;
- Systematic changes of business models and technologies applied to tourism that require a constant adaptation of
the programmatic contents.
- Economic conditions and budgetary constraints in HEIs create constraints and rationalization of resources;
- Although the country is in recovery and economic situation, there are still financial difficulties that can not increase
student participation in international
mobility programs;
- The uncertainty about the number of students competing for higher education in the future is a constraint that is
transversal to most of the study cycles;
- A reduced investment of the Hospitality sector in I&D and Innovation; 
- The COVID 19 pandemic that has plagued Portugal and the world has led to a drastic reduction in hotel activity all
over the world. This factor can threaten the immediate employability of future graduates in this EC.

12.5. Conclusões:
Pela análise SWOT se depreende que o novo ciclo de estudos se justifica como resposta a uma necessidade do
mercado de trabalho de licenciados em gestão hoteleira com competências distintivas e diferenciadoras.
A oferta formativa em Gestão Hoteleira será determinante p ara a afirmação da nova Escola-Hotel do IPCA em
Guimarães, assumindo a sua localização e o espaço um fator altamente diferenciador. A importância do turismo exige
conhecimentos para lá dos aliados à gestão tradicional, suportados na evolução e novas tendências tecnológicas, a
competir num mercado global e numa atividade multifacetada e geograficamente complexa (o turismo e as atividades
relacionadas). O IPCA, instituição de Ensino Superior Público, que tem vindo ao longo dos anos a somar
competências nos vários domínios do saber, sendo mesmo reconhecido pelas instituições públicas e privadas como
excelente na formação dos estudantes, procura dar resposta a esta necessidade formativa do mercado. Para isso o
IPCA dispõe de recursos materiais (salas de aula, equipamentos e meios de divulgação) e humanos (docentes
doutorados na área e especialistas de reconhecida competência profissional, bem como pessoal não docente
devidamente qualificado) suficiente para dar resposta a esta solicitação de mercado. Dispõe de um Gabinete de
Relações Internacionais que lhe assegura os protocolos de mobilidade dos estudantes no ciclo de estudos, bem como
o estabelecimento de protocolos com instituições estrangeiras permitindo uma troca de conhecimentos e intercâmbio
de importantes relações institucionais. A dificuldade das IES em incrementarem a sua parcela do Orçamento do
Estado para financiamento dos cursos de licenciatura, tem que ser ultrapassada pela
necessidade de IES procurarem receitas próprias. Isso consegue-se pelo reconhecimento na comunidade empresarial
das IES reunirem competências para acederem e trabalharem projetos financiados. O curso agora proposto reúne
essas valências. A incerteza quanto à evolução futura do número de estudantes no ensino superior pode ser
contrariada pelo facto do número de estudantes com o grau de licenciatura por número de habitantes em Portugal ser
inferior ao da União Europeia, assim como o número de estudantes que atingem o ensino superior ser inferior à média
europeia. Por outro lado, a necessidade formal de ativos que atualmente trabalha neste setor constitui uma
oportunidade para incentivar a procura por este ciclo de estudos.

12.5. Conclusions:
The SWOT analysis shows that the new cycle of studies justifies as a response a need to the labor market of
graduates in Hospitality Management with distinctive and differentiating competencies. The training offer in Hotel
Management will be decisive for the affirmation of the new IPCA School-Hotel in Guimarães, assuming its location and
space a highly differentiating factor. The importance of tourism requires knowledge beyond allies of traditional
management, supported by evolution and new technological trends, competing in a global market and a multifaceted
and geographically complex activity (tourism and related activities). The IPCA, an institution of Public Higher
Education, which has over the years added skills in the various fields of knowledge, and is recognized by public and
private institutions as excellent in the training of students, seeks to respond to this formative need of the market. In
order to achieve this, the IPCA has sufficient resources (classrooms, equipment and means of dissemination) and
human resources (teachers with doctorates in the field and
specialists with recognized professional competence, as well as qualified non-teaching staff) sufficient to respond to
this market request. It has an Office of International Relations that assures the protocols of student mobility in the
study cycle, as well as the establishment of protocols with foreign institutions allowing an exchange of knowledge and
exchange of important institutional relations. The difficulty of HEIs in increasing their share of the State Budget to
finance undergraduate courses must be overcome by the need for HEIs to seek their own income. This is achieved by
the recognition in the business community of HEIs pooling the skills to access and work on funded projects. The
course now proposed brings together these values. The uncertainty regarding the future evolution of the number of
students in higher education can be counteracted by the fact that the number of students with a bachelor's degree by
the number of inhabitants in Portugal is lower than that of the European Union, as well as the number of students
reaching
education higher than the European average. On the other hand, the formal need for assets currently working in this
sector is an opportunity to stimulate demand for this cycle of studies.


