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PERA/2021/1402071 — Apresentação do pedido

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 NCE/14/1402071

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-04-24

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Ponto2_compressed.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No ano letivo 2017/2018 foi alterado o plano do ciclo de estudos, tendo sido restruturado o 2º ano do ciclo de estudos

incorporando a UC de Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional no 2º semestre por forma a uniformizar o
curso com os seus congéneres, com 30 ECTS, das quais 15 ECTS correspondentes à área de Gestão e 15 ECTS à área
de Turismo. Decorrente desta alteração, o plano de estudos passou a totalizar 120 ECTS.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In the academic year 2017/2018 the study cycle plan was changed, having restructured the 2nd year of the study cycle

incorporating the Dissertation/Project/Professional Work in the 2nd semester in order to make the course uniform with
its counterparts, with 30 ECTS, of which 15 ECTS correspond to the area of Management and 15 ECTS to the area of
Tourism. As a result of this change, the study plan now totals 120 ECTS.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foi alterado o semestre de lecionação da UC de Turismo, Mercados e Tendências, por troca com as UC de opção I

(Marketing Digital Aplicado ao Turismo e Controlo de Gestão), alteração publicada em Diário da República, 2ª série,
nº87 de 5 de maio de 2017 e efetivada em a partir de 2017/2018, por se considerar uma UC estruturante no plano de
estudos, com conteúdos de base para as UC subsequentes. Com referido no ponto anterior, foi igualmente
restruturado o 2º ano do ciclo de estudos incorporando a UC de Dissertação/Projeto/Trabalho de Natureza Profissional
no 2º semestre por forma a uniformizar o curso com os seus congéneres. O 2º semestre passou, portanto, a incluir 30
ECTS.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The semester of UC Tourism, Markets and Trends was changed, in exchange for the UC of option I (Digital Marketing

Applied to Tourism and Management Control), an amendment published in “Diário da República, 2ª série, nº87 of 5 May
2017 and effective from 2017/2018 onwards. It is considered that the UC Tourism, Markets and Trends is structuring in
the study plan, with basic content for the subsequent UCs. As mentioned in the previous point, the 2nd year of the
study cycle was also restructured, incorporating the Dissertation / Project / Work of Professional Nature in the 2nd
semester in order to standardize the course with its counterparts. The 2nd semestre, therefore, started to include 30
ECTS.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de/questionId/8e700ffa-6ed9-14d3-3008-5fdbb63a62f4


23/12/21, 10:33 PERA/2021/1402071 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9a6ffafe-1e21-6973-a553-5ff6e8f7e0c7&formId=e19c0ebd-abbe-6344-2062-60… 2/34

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
As IES estão a investir no melhoramento do ambiente ensino/aprendizagem. O IPP dotou o edifício de novas
infraestruturas, com 3 novas salas de aula e 1 laboratório de alojamento. Serão criados laboratórios de cozinha e
restauração (microbiologia alimentar, laboratório físico-química alimentos, cozinha central e individuais, sala de
análise sensorial, bar e restaurante de aplicação). Em atualização o parque informático/licenças, como software
WinRest e WinHotel, em parceria com o grupo PIE. O IPCA encontra-se a construir uma Escola-Hotel em Guimarães,
um edifício de natureza pedagógica, a funcionar em 2022, dotado das áreas funcionais: hotel, cozinha de catering,
cozinha de hotel, laboratório de gastronomia, salas multimédia, sala de análise sensorial, biblioteca, auditório, salas
de aulas teórico-práticas. Em termos de equipamentos informáticos o IPCA desenvolveu parceria com a Travelport
para licenças de utilização de vários softwares de aplicação (como Galileu).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
HEI institutions are investing in improving the teaching/learning environment. IPP provided the building with new
infrastructures, with 3 new classrooms and 1 accommodation laboratory. Kitchen and catering laboratories (food
microbiology, physical-chemical food laboratory, central and individual kitchen, sensory analysis room, bar, and
application restaurant) will be created. The computer park/licenses being updated, such as WinRest and WinHotel
software, in partnership with the PIE group. The IPCA is currently building a School-Hotel in Guimarães, a pedagogical
building, operating in 2022, with the functional areas: hotel, catering kitchen, hotel kitchen, gastronomy laboratory,
multimedia rooms, analysis room sensorial, library, auditorium, theoretical-practical classrooms. In terms of computer
equipment, IPCA has developed a partnership with Travelport for licenses to use various application software (such as
Galileo).

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Quanto a parcerias destaca-se a participação das 2 instituições na Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior
Politécnico com cursos de Turismo (RIPTUR) desde a sua criação e a adesão do corpo docente ao centro de
investigação associado, o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR), unidade de I&D,
reconhecida pela FCT. No âmbito desta parceria a ESHT-IPP tem sido envolvida em variadas iniciativas de cariz
científico e cultural como é o ex. participação no concurso "7 Maravilhas de Portugal – Doces de Portugal", onde o
IPCA também participou. O IPCA integrou a Universidade Europeia RUN-EU: Regional University Network, sendo uma
das 7 IES portuguesas que fazem parte dos 24 consórcios aprovados pela CE como universidades europeias. A RUN-
EU é uma Aliança Inter-Regional de Universidades,visa a concretização de programas formativos e promoção de
competências futuras e avançadas para a transformação social nas regiões da UE.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
As for partnerships, the participation of the 2 institutions in the Network of Public Institutions of Higher Polytechnic
Education with Tourism courses (RIPTUR) stands out since its creation and the adhesion of the faculty to the
associated research center, the Center for Research, Development and Innovation in Tourism (CiTUR), an R&D unit,
recognized by FCT. Within the scope of this partnership, ESHT-IPP has been involved in various scientific and cultural
initiatives such as the ex. participation in the contest "7 Wonders of Portugal - Sweets of Portugal", in which the IPCA
also participated. The IPCA was part of the European University RUN-EU: Regional University Network, being one of
the 7 Portuguese HEIs that are part of the 24 consortia approved by the EC as European universities. RUN-EU is an
Inter-Regional Alliance of Universities, aiming at implementing training programs and promoting future and advanced
skills for social transformation in the regions of the EU.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No âmbito das estruturas de apoio aos processos de ensino/aprendizagem, destacam-se as seguintes melhorias:
-O módulo de gestão da assiduidade dos estudantes, com o objetivo de monitorizar e sinalizar situações de abandono
escolar precoce, funcionando como medida de combate ao insucesso. Esta informação serve também de apoio à
avaliação quando este fator é incluindo e ponderado no método de avaliação de uma UC. A informação obtida está
disponível na intranet das IES e no moodle, para acesso aos vários intervenientes no processo.
-O Portal IPCA/IPP, como plataforma integradora das restantes plataformas de informação utilizadas por outros
serviços e Escolas, permitindo ao GAQ a consulta dos outputs necessários para a monitorização de processos do
SIGQA, fazendo a ligação com a informação disponível no moodle. Permite entre outros, a consulta de registos de
assiduidade de docentes e estudantes, visualizar o estado dos sumários e a consulta da informação relativa à gestão
pedagógica.
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4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Within the framework of the support structures for the teaching/learning processes, the following improvements stand
out:
-The student attendance management module, with the objective of monitoring and signaling situations of early school
leaving, working as a measure to combat failure. This information also serves to support the evaluation when this
factor is included and weighted in the evaluation method of a UC. The information obtained is available on the IES
intranet and on the moodle, for access to the various stakeholders in the process.
-The IPCA / IPP Portal, as an integrating platform for the other information platforms used by other services and
Schools, allowing GAQ to consult the necessary outputs for the monitoring of SIGQA processes, making the
connection with the information available in the moodle. It allows, among others, to consult the attendance records of
teachers and students, to view the status of summaries, and to consult information on pedagogical management.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Nos últimos anos registaram-se melhorias significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio
desde o anterior processo de avaliação, nomeadamente: estágio na Quinta de Sanguinhedo em Telões, Portugal
(Monverde - Wine Experience Hotel), estágio no Pestana South Beach Art Deco Boutique Hotel, situado em Miami
Beach, nos Estados Unidos da América, no Hotel Jardín Tropical em Tenerife, na Entidade Regional de Turismo do
Porto e Norte (Porto Welcome Center), Associação de Turismo do Porto e Norte, Câmara Municiapl da Póvoa de
Varzim, Câmara Municipal de Valongo, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e AHRESP (Associação da hotelaria,
restauração e similares de Portugal).

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In recent years there have been significant improvements in terms of internship locations and/or in-service training,
protocols with the respective entities, and a guarantee of effective monitoring of students during the internship since
the previous evaluation process, namely: an internship at Quinta de Sanguinhedo in Telões, Portugal (Monverde - Wine
Experience Hotel), an internship at Pestana South Beach Art Deco Boutique Hotel, located right in the city of Miami
Beach, in the United States of America, an internship at Hotel Jardín Tropical in Tenerife, in the Porto and North
Regional Tourism Entity (Porto Welcome Center), Porto and North Tourism Association, Póvoa de Varzim Town
Council, Valongo Town Council, Vila Nova de Gaia Town Council and AHRESP (Associação da hotelaria, restauração e
similares de Portugal) .

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Instituto Politécnico Do Porto

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):
Escola Superior de Hotelaria e Turismo (IPPorto)

1.3. Ciclo de estudos.
Gestão do Turismo

1.3. Study programme.
Tourism Management

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.5._Plano Estudos Mestrado Gestão Turismo.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
Management

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

345

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

812

1.7.3. 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>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

quatro semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
50

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
60 (i.e. 30 + 30) é o número máximo de admissões pretendido. O número enviado aquando da acreditação do CE
referia-se ao número de vagas a publicitar em edital (50) (i.e. 25 + 25 admissões), e não teve em conta qualquer vaga
para candidatos a mudança de par instituição/curso.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
30 (i.e. 30 + 30) is the maximum number of admissions desired. The number submitted at the time of the program's
accreditation referred to the number of vacancies to be advertised in public notices (50) (i.e. 25 + 25 admissões), and
did not consider any vacancy for applicants seeking to exchange institutions/programs.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Em Edital próprio de cada uma das Instituições, as áreas de formação preferenciais são identificadas no Anexo III -
critérios de seleção e seriação, a saber : 
- Licenciados na área do curso a que se candidata; 
- Estudantes finalistas, no momento da candidatura, de cursos na área do curso a que se candidata; 
- Licenciados em áreas afins do curso a que se candidata; 
- Estudantes finalistas, no momento da candidatura, de cursos em áreas afins do curso a que se candidata. 
Os candidatos ao curso de Mestrado são avaliados tendo em conta os seguintes critérios base: 
a) Atividade académica 
b) Atividade profissional 
c) Atividade científica 
Os candidatos à inscrição no curso serão selecionados pela Comissão Científica/Conselho de Curso do Mestrado,
tendo em conta os critérios constantes nas Normas Regulamentares.

1.11. Specific entry requirements.
In the specific Notice of each of the Institutions, the preferred training areas are identified in Annex III - selection and
ranking criteria, namely:
- Graduates in the area of   the course to which they are applying;
- Finalist students, at the time of application, of courses in the area of   the course to which they are applying;
- Graduates in related areas of the course to which you are applying;
- Finalist students, at the time of application, of courses in areas similar to the course to which they are applying.
Candidates for the Master's course are evaluated taking into account the following basic criteria:
a) Academic activity
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b) Professional activity
c) Scientific activity
Candidates for enrollment in the course will be selected by the Scientific Committee / Master's Course Council, taking
into account the criteria contained in the Regulatory Norms.

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (ESHT-IPCA)
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto (ESHT-P.Porto)

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

1.14._1.14 Regulamento creditações.pdf
1.15. Observações.

As vagas propostas (60 vagas) são distribuídas pelos 2 Institutos Politécnicos (IP) da APNOR que submetem a
presentecandidatura: 30 vagas para a ESHT-IPCA; 30 vagas para a ESHT-P.Porto.
O plano de estudos inclui uma unidade curricular de Dissertação/Projecto/Estágio, no último ano, onde os alunos
desenvolvemum trabalho de natureza predominantemente profissional, sob a orientação de um docente doutorado ou
especialista. Neste contexto, a formação conferida visa assegurar aos futuros graduados uma formação sólida na área
da gestão, bem comogarantir-lhes a aquisição de competências específicas na área do turismo, no sentido de os
preparar para o exercício de uma atividade profissional em contextos organizacionais e ambientes diversos neste
sector.
De referir que este mestrado conta com uma particularidade importante que reside no facto de se pretender que o
mesmo funcione em simultâneo nos 2 IP que integram a rede APNOR, pelo que se prevê a mobilidade de docentes na
lecionação das unidades curriculares no 1.º ano curricular e nas orientações dos trabalhos finais. Também se prevê a
mobilidade de alunos entre os IP.
O diploma conferente de grau será atribuído por todos os Institutos envolvidos, nos termos da alínea c) do artigo 42.º
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março.

1.15. Observations.
The 60 places proposed are distributed by the 2 Polytechnic Institutes (IP) at APNOR submitting this application: 30
places to the ESHT-IPCA and 30 places for ESHT-P.Porto.
The study plan includes a Thesis/Final Project/Internship curricular unit, in the last year, where the students develop a
work predominantly oriented to professional activity, under the supervision of a PhD or expert teacher. In this context,
conferred the training aims to provide future graduates a strong background in management applied to the tourism
sector, in order to prepare them to exercise a professional activity in various organizational contexts and environments
in this particular sector.
Note that this master has an important particularity based on the fact that it will operate in 2 IP APNOR that form the
network, the mobility of teachers is expected in the teaching of course units in 1st curricular year and in the
supervisions of the final work. Also there will be mobility of students between the Polytechnic Institutes.
The diploma confers a degree will be awarded for all involved Polytechnic Institutes, under subparagraph c) of Article
42.º, of Decree-Law n. º 74/2006 of 24th March.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>
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2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Gestão G 66 6
Turismo TUR 42 6
(2 Items)  108 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 As metodologias de ensino e aprendizagem baseiam-se na aplicação de metodologias teórico-práticas, adaptadas aos
objetivos das UC, bem como as metodologias de avaliação, onde os trabalhos teórico-práticos facilitam a participação
dos estudantes em atividades científicas, privilegiando projetos de aplicação em parceria com entidades externas. O
alinhamento entre metodologias e os objetivos é descrito na FUC, validada pelo coordenador e pelos CTC e CP. A
adequação das metodologias é ainda avaliada nos inquéritos pedagógicos aos estudantes, na elaboração de um
Relatório de Unidade Curricular por docente ou equipa docente, onde se procede à análise da UC e se propõem
estratégias e medidas de melhoria e se avalia a eficiência de medidas anteriormente implementadas. O Conselho de
Curso elabora anualmente um Relatório de Curso onde analisa estes e outros aspetos relativos ao funcionamento das
UC e propõe medidas de correção ou prevenção de anomalias identificadas.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

 The teaching and learning methodologies are based on the application of theoretical-practical methodologies, adapted
to the objectives of the UC, as well as the evaluation methodologies, where the theoretical-practical work facilitates the
participation of students in scientific activities, privileging application projects in partnership with external entities.
The alignment between methodologies and objectives is described in the CUF, validated by the coordinator and by the
CTC and CP. The adequacy of methodologies is also assessed in pedagogical surveys of students, in the preparation
of a Course Unit Report by a teacher or teaching team, where the CU is analyzed and improvement strategies and
measures are proposed and the efficiency of measures is evaluated previously. implemented. The Course Council
prepares an annual Course Report where it analyzes these and other aspects related to the functioning and proposes
measures to correct or prevent identified anomalies.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

 A contabilização do n.º ECTS para a UC tem por base o volume total de trabalho do estudante, incluindo: horas de
aula; trabalhos práticos; seminários; estágios; estudo individual; exames e outras avaliações. Assim, a verificação da
adequação da carga média de trabalho por UC é feita inicialmente, ao elaborar a respetiva ficha. No final de cada
semestre, o estudante responde aos Questionários de Avaliação Pedagógica por UC, disponibilizados nas plataformas
próprias. Os questionários incluem itens sobre a carga de trabalho, tais como: “Adequação da carga horária semanal
(horas contacto) ao programa da UC”; “Adequação do volume de trabalho da UC, fora das horas de contacto”; e
“Correspondência entre o volume de trabalho exigido para a UC e o número de ECTS”. A verificação da
correspondência entre a carga média de trabalho da UC e os ECTS é realizada pela análise dos QAPa, sendo os dados
analisados pelo responsável da UC, pelo coordenador da área disciplinar e CP.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The number of ECTS of a CU is calculated taking into account the student’s total workload: class hours; work

assignments; seminars; internships; individual study; exams and other. The verification of the adequacy of the average
workload per curricular unit is done initially. At the end of each academic semester, the student responds to the
Pedagogical Evaluation Questionnaire, for each UC, which are made available through the own platform. The
questionnaires include items that focus on workload, such as: "Adequacy of weekly workload (contact hours) to the
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UC program"; "Adequacy of the workload of the UC, outside contact hours"; and "Correspondence between the
amount of work required for the UC and the number of ECTS". The verification of the correspondence between the
average workload of a UC and the ECTS is done with the review of the QAPa, being the data analysed by the Teacher
responsible for the UC, by the disciplinary area’s coordinator and PC.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas unidades curriculares do ciclo de estudos. Tendo em
consideração as recomendações do processo de Bolonha, e com o objetivo de melhorar o sucesso académico dos
estudantes, tem sido privilegiada a avaliação periódica (contínua) nos ciclos de estudos existentes nas IES. 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). 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.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation methodologies have been selected so that the goals of the curricular units can be reached, as can be
seen in the curricula of the various curricular units of the study cycle. Considering the recommendation of the Bologna
Process, and in order to improve student's achievement, periodic (or continuous) assessment in IES's 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 (e.g. written tests on
content, written reports and oral presentations). This type of evaluation system allows assessing the apprehension,
not only of the curricular contents of the curricular unit exposed in class but also the acquisition of competences by
the students.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A adequação dos sistemas de avaliação adotados é verificada numa primeira fase pelo Conselho Técnico-Científico da

Unidade orgânica, na sua análise das Fichas de Unidade Curricular onde constam os objetivos das UC e a descrição
dos sistemas de avaliação. Posteriormente, estes podem ser revistos e ajustados no quadro do Sistema de Garantia
da Qualidade, de cujos mecanismos se destacam a realização de inquéritos pedagógicos semestrais, de reuniões
regulares de Conselho de Curso e de Plenário de Curso e a elaboração de Relatórios de Curso, com periodicidade
anual, tendentes à recolha de informação oriunda dos diversos intervenientes e usada no processo de melhoria
contínua da formação oferecida.

 A UC de Turismo Temático não se encontra em funcionamento na ESHT-IPCA, pelo que não está na DSD atribuída. No
caso da UC funcionar o docente responsável é o docente Francisco Gonçalves (PhD Turismo). A UC de Controlo de
Gestão não se encontra em funcionamento em nenhuma das IES, pelo que não se encontra refletida nas DSD. No caso
da UC funcionar os docentes responsáveis são os docentes Patrícia Quesado (ESHT-IPCA) e o docente Eduardo
Albuquerque (ESHT-P.Porto), ambos PhD em Gestão.

2.4 Observations.
 The first step in verifying the adequacy of the adopted assessment systems is for the Technical-Scientific Council

organic unit to analyse the course unit files that contain the UC objectives and the description of the assessment
systems. These can then be reviewed and adjusted as part of the Quality Assurance System. Mechanisms include bi-
annual pedagogical surveys, regular meetings of the Course Council and Course Plenary, and the production of course
reports with annual periodicity aimed at gathering information from various stakeholders and using it in the process of
continuous improvement of the education provided.

 The Thematic Tourism UC is not in operation at ESHT-IPCA, therefore it is not in the assigned DSD. When the UC is in
operation, the professor in charge is Francisco Gonçalves (PhD Turismo). The management control UC is not in
operation at any of the universities, therefore it is not in the DSD. If the UC is in operation, the responsible teachers are
Patrícia Quesado (ESHT-IPCA) and the teacher Eduardo Albuquerque (ESHT-P.Porto), both PhD in Management.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Bruno Miguel Barbosa de Sousa (ESHT-IPCA) e Pedro Manuel da Costa Liberato (ESHT-P.Porto).

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
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3.3. 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
link

Informação/
Information

António Melo Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

A Mente Humana e a sua
Complexidade - Ciências da
Educação

100 Ficha
submetida

Bruno Miguel
Barbosa de Sousa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida

Cândida Silva Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Tecnologias e Sistemas de

Informação 100 Ficha
submetida

Cristina Mouta Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Dália Liberato Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha

submetida
Eduardo
Albuquerque

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida
Francisco Joaquim
Barbosa Gonçalves

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha

submetida

Joel Fernandes Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha

submetida

Laurentina Maria da
Cruz Vareiro

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências Económicas 100 Ficha
submetida

Márcia Marina
Rodrigues Brito
Duarte

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Ciências Empresariais - Ramo
Organização e Políticas
Empresariais

100 Ficha
submetida

Maria Alexandra
Pereira da Silva
Malheiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Marketing e Estratégia 100 Ficha

submetida

Mónica Oliveira Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

Título de
especialista (DL
206/2009)

812-Turismo e Lazer 100 Ficha
submetida

Pedro Liberato Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha

submetida
Sérgio Dominique
Ferreira Lopes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Sónia Nogueira
Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Marketing e Estratégia 25 Ficha
submetida

Susana Silva Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha

submetida

Teresa Maria Leitão
Dieguez

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Gestão 100 Ficha
submetida

Vânia Natércia
Gonçalves Costa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
     1725  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 18

3.4.1.2. Número total de ETI.
 17.25

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of 17 98.550724637681
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teaching staff with a full time link to the institution:

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. 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

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 15.25 88.405797101449

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

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

12.25 71.014492753623 17.25

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

3 17.391304347826 17.25

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. 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
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

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

17 98.550724637681 17.25

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

0 0 17.25

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

No apoio aos projetos pedagógicos e garantir de funcionamento e a qualidade de ensino, a ESHT-IPCA conta com a
colaboração de 6 colaboradores, e todos os funcionários dos restantes serviços do IPCA, Serviços Académicos e
Serviços de Ação Social, Biblioteca, Informática, Gabinete para a Avaliação e Qualidade, Gabinete para a Promoção do
Sucesso Académico, Gabinete de Relações Internacionais, Práxis XXI, Serviços Financeiros e Recursos Humanos,
total de 44 colaboradores em dedicação exclusiva. A ESHT-IPP conta com 4 colaboradoras, 2 funcionárias não
docentes e não investigadoras, regime de dedicação exclusiva, com Contrato de Trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, e com ligação à instituição há mais de 3 anos. Outras 2 colaboradoras, estão a tempo integral,
na categoria de Assistente Técnico, com contrato de trabalho a termo certo. Conta ainda com a colaboração dos
Serviços Partilhados do Campus 2, 17 colaboradores, 1 funcionário da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
To support of pedagogical projects and ensuring the functioning and quality of teaching, ESHT-IPCA has the
collaboration of 6 employees, and all employees of the remaining services of the IPCA, Academic Services and Social
Action Services, Library, Computers, Office for Evaluation and Quality, Office for the Promotion of Academic Success,
Office for International Relations, Praxis XXI, Financial Services and Human Resources, total of 44 employees in
exclusive dedication. ESHT-IPP has 4 collaborators, 2 non-teaching and non-research workers, an exclusive dedication
regime, with an employment contract in public functions for an indefinite period, and has been connected to the
institution for more than three years. Another 2 employees are full-time, in the category of Technical Assistant, with a
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fixed-term employment contract. It also has the collaboration of Shared Services on Campus 2, 17 employees, 1
employee of the Póvoa de Varzim City Council.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O trabalhador afeto diretamente à ESHT-IPCA possui licenciatura, os colaboradores que apoiam em serviços
partilhados no mesmo edifício, 3 - licenciados e 2 - 12° ano de escolaridade. Relativamente aos restantes serviços, um
total de 44 colaboradores, 37 possuem formação superior (incluindo mestres) e 5 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. A ESHT-IPP conta com 3 funcionárias não docentes, não
investigadoras, exclusivamente afetas à ESHT, são detentoras do grau de licenciado, uma 4ª detém o 12º ano. Os 17
funcionários dos Serviços Partilhados do Campus 2, têm as seguintes habilitações académicas: 3 com grau de Mestre;
1 grau de Bacharelato; 9 são licenciados; 4 - 12º ano escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The worker directly assigned to ESHT-IPCA has a degree, the employees who support shared services in the same
building, 3 - graduates and 2 - 12th year of schooling. Regarding the remaining services, a total of 44 employees, 37
have higher education (including masters) and 5 secondary education. The IPCA promotes and supports the
continuous training of its employees, creating conditions for them to progress in their studies and obtain higher levels
of qualification. ESHT-IPP has 3 non-teaching staff, non-researchers, exclusively assigned to ESHT, who holds a
bachelor's degree, a 4th holds the 12th year. The 17 employees of the Shared Services of Campus 2, have the following
academic qualifications: 3 with a Master's degree; 1 Bachelor's degree; 9 are graduates, 4 - 12th grade.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
103

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 29.1
Feminino / Female 70.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 49
2º ano curricular 54
 103

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 81 71 107
N.º de colocados / No. of accepted candidates 52 64 58
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 51 52 51
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 0 0 0
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Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O Mestrado em Gestão do Turismo tem observado um crescimento no número de candidatos. Em particular, na
candidatura ao curso 2020/2021 observou-se um aumento do número de candidatos oriundos de várias áreas e
formação académica (por exemplo, turismo, gestão hoteleira, relações internacionais, marketing, estudos culturais,
línguas estrangeiras aplicadas, desporto, entre outras). Existe também uma procura crescente por parte de candidatos
internacionais (por exemplo, Brasil e Cabo Verde). Os estudantes do mestrado em gestão do turismo reúnem as
condições de heterogeneidade na idade, localização geográfica e com diferentes formações académicas.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The Master in Tourism Management has seen an increase in the number of candidates. In particular, the application for
the 2020/2021 course saw an increase in the number of candidates from various fields and academic training (for
example, tourism, hotel management, international relations, marketing, cultural studies, applied foreign languages,
sport, among others). There is also a growing demand from international candidates (for example, Brazil and Cape
Verde). Master's students in tourism management meet the conditions of heterogeneity in age, geographic location and
with different academic backgrounds.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 20 17 29
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 15 12 22
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 5 5 5

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Não aplicável.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

Os resultados escolares demonstram um elevado sucesso nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e
respetivas unidades curriculares em ambas as instituições. Em concreto, no caso da ESHT-IPCA, no ano letivo
2017_2018 houve uma taxa de aprovação de 85.8% (a menor taxa de aprovação verificou-se na UC Marketing Digital
Aplicado ao Turismo com 68%); na ESHT-P.PORTO, observou-se uma taxa de aprovação de 100% nas UC de
Desenvolvimento de Destinos Turísticos, Turismo, Mercados e Tendências, Marketing e Estratégia em Turismo, e a
menor taxa de aprovação foi registada na UC de Gestão Financeira e Projetos de Investimento em Turismo, de 62%; a
taxa de aprovação foi de 90.06%. No ano letivo 2018_2019 houve uma taxa de aprovação de 97.1% (a menor taxa de
aprovação verificou-se na UC Estudos Avançados em Economia do Turismo e na UC Desenvolvimento de Destinos
Turísticos com 90.5%); na ESHT-P.PORTO, em 2018/2019, mantiveram-se, com maior taxa de aprovação,
Desenvolvimento de Destinos Turísticos (91.3%), e Turismo, Mercados e Tendências (91.67%), e as menores taxas de
aprovação foram observadas nas UC de Metodologias de Investigação (73.91%) e Marketing Digital Aplicado ao
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Turismo (72.73%); a taxa de aprovação foi de 81.04%. No ano letivo 2019_2020 houve uma taxa de aprovação de 83% (a
menor taxa de aprovação verificou-se na UC Desenvolvimento de Destinos Turísticos com 75%); na ESHT-P.PORTO,
em 2019/2020, observou-se uma taxa de aprovação global de 93.59%, tendo sido obtidas as maiores taxas de
aprovação nas UC de Gestão de Operações de Alojamento e Restauração e Turismo Temático (100%), e as menores
taxas de aprovação nas UC de Estudos Avançados em Economia do Turismo (88%) e Gestão Financeira e Projetos de
Investimento em Turismo (88%). De salientar, ainda, os progressos conseguidos na ESHT-IPCA ao nível do combate ao
abandono escolar. No ano letivo 2017_2018 a percentagem de abandono escolar (do 2º ano face ao 1º ano) era de 46%.
Contudo, os resultados melhoram a este nível, passando para os 42% em 2018_2019 e para os 32% em 2019_2020; na
ESHT-P.PORTO, foi igualmente positiva a evolução da taxa de abandono escolar, tendo-se observado 8% em 2018/2019
e 4% em 2019/2020, na transição do 1º para o 2º ano.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

The school results demonstrate a high achievement in the different scientific areas of the study cycle and respective
curricular units in both institutions. In particular, in the case of ESHT-IPCA, in the academic year 2017_2018 there was
an approval rate of 85.8% (the lowest approval rate was found in UC Marketing Digital Applied to Tourism with 68%); at
ESHT-P.PORTO, there was a 100% approval rate in the UC of Tourism Destination Development, Tourism, Markets and
Trends, Marketing and Strategy in Tourism, and the lowest approval rate was registered in the UC of Financial
Management and Investment Projects in Tourism, 62%; the global approval rate was 90.06%. In the academic year
2018_2019 there was an approval rate of 97.1% (the lowest approval rate was found in the UC Advanced Studies in
Tourism Economics and UC Development of Tourist Destinations with 90.5%); at ESHT-P.PORTO, in 2018/2019, the UC
of Tourism Destination Development (91.3%), and Tourism, Markets and Trends (91.67%) remained with the highest
approval rates, and the lowest approval rates were observed in Research Methodologies (73.91%) and Digital Marketing
Applied to Tourism (72.73%) curricular units; the global approval rate was 81.04%. In the academic year 2019_2020
there was an approval rate of 83% (the lowest approval rate was found in the UC Development of Tourist Destinations
with 75%); in ESHT-P.PORTO, in 2019/2020, there was an overall approval rate of 93.59%, with the highest approval
rates in the UC of Management of Accommodation and Restaurant Operations and Thematic Tourism (100%), and the
lowest approval rates in the UC of Advanced Studies in Tourism Economics (88%) and Financial Management and
Investment Projects in Tourism (88%). Also noteworthy is the progress made at ESHT-IPCA in terms of combating
school dropout. In the academic year 2017_2018 the percentage of school dropout (from the 2nd year compared to the
1st year) was 46%. However, the results improve at this level, rising to 42% in 2018_2019 and to 32% in 2019_2020. At
ESHT-P.PORTO, the evolution of the school dropout rate was also positive, with 8% in 2018/2019 and 4% in 2019/2020,
considering the transition from the 1st to the 2nd year.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) no
Portal InfoCursos, no presente momento e em função de estudo próprio, dos 14 graduados do Mestrado em Gestão do
Turismo do IPCA, 3 encontram-se desempregados. Relativamente à ESHT-P.PORTO, dos 21 graduados do Mestrado
em Gestão do Turismo, 5 encontram-se desempregados. Salienta-se que grande parte dos alunos do Mestrado em
Gestão do Turismo são trabalhadores-estudantes, exercendo já uma atividade profissional quando ingressam no
curso. Globalmente, mais de 50% destes alunos acabam por conseguir melhorar a sua situação profissional durante
ou após a conclusão do curso.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

According to the information made available by the Directorate-General for Education and Science Statistics (DGEEC)
on the InfoCursos Portal, at the present time and due to their own study, of the 14 graduates of the Masters in Tourism
Management at IPCA, 3 are unemployed. Regarding ESHT-P.PORTO, of the 21 graduates of the Master in Tourism
Management, 5 are unemployed. It should be noted that a large part of the students of the Master in Tourism
Management are worker-students, already exercising a professional activity when they enter the course. Overall, more
than 50% of these students end up managing to improve their professional situation during or after completing the
course.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
O contexto pandémico que se tem vindo a verificar desde o ano 2020, e a particular influência que o novo coronavírus
trouxe ao setor do turismo em Portugal, não permitem uma leitura clara no que concerne à empregabilidade do
Mestrado em Gestão do Turismo para os próximos meses. Contudo, e tendo por base os anos 2018 e 2019, considera-
se que os dados de empregabilidade são satisfatórios pelo facto de uma significativa parte dos mestrandos serem
trabalhadores-estudantes (acabando por melhorar a sua situação profissional durante ou após a conclusão do curso).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The pandemic context that has been occurring since the year 2020, and the influence that the new coronavirus brought
to the tourism sector in Portugal, do not provide a clear reading regarding the employability of the Master in Tourism
Management for the coming months. However, and based on the years 2018 and 2019, it is considered that the
employability data are satisfactory since a significant part of the Master students are student-workers (improving their
professional situation during or after the graduation).
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

N.º de docentes do
ciclo de estudos
integrados/ No. of
integrated study
programme’s
teachers

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

8 -

GOVCOPP -
Research Unit on
Governance,
Competitiveness
and Public Policies

Bom Universidade Aveiro 1 -

Unidade de
Investigação
Aplicada em Gestão
(UNIAG)

Bom IP Bragança, IP Cávado e do Ave, IP Porto e IP Viana do Castelo 2 -

CETRAD – Centro
de Estudos
Transdisciplinares
para o
Desenvolvimento

Muito Bom UTAD 1 -

CEOS.PP Bom IPP 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os docentes do CE, envolveram-se ao longo dos anos em variadas atividades de transferência de conhecimento com
impacto para a região. Destas destacam-se: 

 -Membro equipa de investigação (EI) projeto "As perceções de residentes e turístas 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”, com financiamento FCT
(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 do Projeto: “Green health–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 s aúde”, no âmbito da Operação NORTE-01-0145

 -Membro EI projeto Minho Inovação (consórcio 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

 -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.
 - Desenvolvimento de uma aplicação móvel para feira do artesanato de Vila do Conde, 

- Estudo de caracterização económica e espacial do município da Póvoa de Varzim ou o Estudo de impacto da COVID-
19 no tecido empresarial da Póvoa de Varzim, contratualizados pelo Município da Póvoa de Varzim, 

 - Realização de workshops especializados em regime de ensino a distância, visando o desenvolvimento de
competências específicas nos jovens empreendedores da área dos Produtos e Serviços Turísticos, no âmbito do
projeto “Santo Tirso Empreende”, 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de
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- Atividades no âmbito do projeto “Salvaguarda da Dieta Mediterrânica” (2019-2020) no quadro da participação da
ESHT na RIPTUR, 
- Participação no Programa de aceleração de empresas “Portugal Tourism Mind” criada pela Porto Global Hub,
apoiada pelo Turismo de Portugal – programa Fostering Innovation in Tourism, 
- Criação de um projeto “Transformação Digital na Hotelaria e Turismo”, para apresentar propostas de soluções para a
adoção de tecnologias de informação e comunicação e/ou estratégias de marketing digital, de acordo com
situações/problemas identificados pelas próprias empresas. 
- Participação do corpo docente nas sucessivas edições do Programa IACOBUS e ERASMUS+. 

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The teachers of the SC, have been involved over the years in various knowledge transfer activities with an impact on
the region. Of these, the following stand out:
-Member research team (EI) project "The perceptions of residents and tourists of the impact of Guimarães CEC 2012
and their participation in the event"
-Leader of the project “HC Tourism-Profile and Human Capital Trends in the Tourism Sector”, with FCT funding
(COMPETE 2020-SAICTPOL / 23622/2016)
Member project Ferrolterra excelencia hostelera (2009-CP164), IGAPE - Galician Institute of Economic Promotion
- Member Study on the brand positioning and launch of a new product (2009-CE031), Aguas de Mondariz Fuente del
Val, S.A
- Member of the Project Test of design and design of a new water product with gas (2009-CE193), Aguas de Mondariz
Fuente del Val, S.A.
- Member of the Project: “Green health – digital strategies based on biological assets to improve well-being and
promote green health”, within the scope of Operation NORTE-01-0145
-I member of the “TECH – Technology, Environment, Creativity and Health” Project, within the scope of Operation
NORTE-01-0145
-Member project Minho Inovação (with MinhoIn partnership) with intervention in the Action Plan related to Innovation,
Qualification and Entrepreneurship in the tourist offer of Minho
-Development of the socio-economic study of the traditional tourist markets of Barcelos for the Municipality of
Barcelos
-Development of the study of economic and financial foundation of municipal tourist taxes in the Municipality of
Guimarães;
-Development of the study of the economic impact of tourism in the case of Braga
- Development of a mobile application for the Vila do Conde handicraft fair,
- Study of economic and spatial characterization of the municipality of Póvoa de Varzim or Study of the impact of
COVID-19 on the business fabric of Póvoa de Varzim, contracted by the Municipality of Póvoa de Varzim,
- Holding of specialized workshops on distance learning, aiming at the development of specific skills in young
entrepreneurs in the area of   Tourism Products and Services, within the scope of the “Santo Tirso Empreende” project,
- Activities under the project “Safeguarding the Mediterranean Diet” (2019-2020) within the framework of ESHT's
participation in RIPTUR,
- Participation in the “Portugal Tourism Mind” business acceleration program created by Porto Global Hub, supported
by Turismo de Portugal - Fostering Innovation in Tourism program,
- Creation of a project “Digital Transformation in Hospitality and Tourism”, to present proposals for solutions for the
adoption of information and communication technologies and / or digital marketing strategies, according to situations /
problems identified by the companies themselves.
- Participation of the teaching staff in the successive editions of the IACOBUS and ERASMUS + Program.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Ao longo dos anos foram vários os projetos de I&D e os parceiros, mais recentes: 
- HC Tourism-Perfil e Tendências do Capital Humano no Setor do Turismo”
- Green Health
- TECH
-Projeto Minho Inovação
-Portugal Tourism Mind - Programa de aceleração de empresas criada pela Porto Global Hub, apoiado pelo Turismo de
Portugal
- Santo Tirso Empreende - Câmara Municipal de Santo Tirso 
- O futuro é hoje: Gestão e sucessão de empresas familiares - Associação Empresarial da Póvoa de Varzim.
Financiamento: NORTE-02-0853-FEDER-000090
- BTInova - Plano de Marketing para a promoção do Enoturismo no Baixo Tâmega. Promotor: Ass. de Municípios do
Baixo Tâmega e a Ass. Empresarial de Amarante. Financiamento: NORTE 2020
- TURNOUT: Desenvolvimento do Turismo Outdoor da Região Norte de Portugal, ref. POCI-01- 0145- FEDER-032289.
Financiamento: FEDER, através do POCI e pela FCT, I.P. (OE). 2018- 2021.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Over the years, there have been several R&D projects and the most recent partners:
- HC Tourism-Profile and Human Capital Trends in the Tourism Sector ”
- Green health
- TECH
-Minho Innovation Project
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-Portugal Tourism Mind - Business acceleration program created by Porto Global Hub, supported by Turismo de
Portugal
- Santo Tirso Empreende - Santo Tirso Town Hall
- The future is today: Management and succession of family businesses - Associação Empresarial da Póvoa de Varzim.
Funding: NORTE-02-0853-FEDER-000090
- BTInova - Marketing Plan for the promotion of wine tourism in Baixo Tâmega. Promoter: Ass. Of Municipalities of
Baixo Tâmega and Ass. Empresarial de Amarante. Funding: NORTH 2020
- TURNOUT: Development of Outdoor Tourism in the Northern Region of Portugal, ref. POCI-01- 0145- FEDER-032289.
Financing: FEDER, through POCI and FCT, I.P. (OE). 2018-2021.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 3.2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0.7
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 20.4
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 24.1

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Participação na Erasmus Student Network (https://esn.org/); e alargamento das parcerias internacionais à Peter the
Great St. Petersburg Polytechnic University e à Juraj Dobrila University of Pula para a orientação conjunta de trabalhos
de investigação de mestrado, projetos académicos e de investigação conjuntos. 

 Em processo está a integração na: 
 Association for Tourism and Leisure Education and Research (http://www.atlas-euro.org/) para promover o ensino da

hotelaria e turismo, o networking e participar na discussão de questões educacionais, desenvolvimento curricular,
reconhecimento profissional, e promoção de investigação transnacional. 

 International Federation for Information Technologies and Travel & Tourism (https://ifitt.org/), para alargar a rede de
parcerias, alinhar estratégias de ensino ao realizado internacionalmente e desenvolver conhecimento sobre o uso e
impacto das TIC nas experiências e no setor da hotelaria e turismo.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

Participation in the Erasmus Student Network (https://esn.org/); and extension of international partnerships to Peter
the Great St. Petersburg Polytechnic University and the Juraj Dobrila University of Pula for joint mentoring of master's
research papers, joint academic and research projects. 

 In process is the integration into the: 
 Association for Tourism and Leisure Education and Research (http://www.atlas-euro.org/) to promote hospitality and

tourism education, networking and participation in the discussion of educational issues, curriculum development,
professional recognition, and promotion of translational research. 

 International Federation for Information Technologies and Travel & Tourism (https://ifitt.org/), to extend the network of
partnerships, align teaching strategies to that carried out internationally, and develop knowledge about the use and
impact of ICT in hospitality and tourism experiences and industry.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A eficiência formativa nas duas Escolas é bastante satisfatória no que concerne ao nº de graduados. No antepenúltimo

ano houve 20 graduados nas duas Escolas, no penúltimo ano houve 17 graduados nas duas Escolas e no último ano
foram 29 os graduados nas duas Escolas. Do total de graduados calculado anualmente, mais de 75% dos mestrandos
concluem o ciclo de estudos em “N anos” (i.e., 15 em 20 no antepenúltimo ano, 12 em 17 no penúltimo ano e 22 em 29
no último ano). Houve apenas 2 graduados em N+2 anos (verificados no último ano). 

 
A acrescentar ao ponto 6.3.2

 Para além das participações ERASMUS e EIA, desde novembro de 2020 o IPCA integra a Regional University Network –
European University (RUNEU), sendo uma das 24 Universidades Europeias aprovadas pela Comissão Europeia. A
RUN-EU visa a concretização de programas formativos que contemplem a promoção de competências futuras e
avançadas para a transformação social nas regiões da União Europeia. As Instituições de Ensino Superior irão
desenvolver conjuntamente um leque diversificado de ações de ensino e aprendizagem, disponibilizando aos
estudantes diferentes programas internacionais (curta duração e e-learning), sendo igualmente implementados
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projetos de cooperação internacional no âmbito da investigação e desenvolvimento. No futuro, os estudantes terão
ainda a oportunidade de obter duplas/ múltiplas titulações europeias, no âmbito de programas conjuntos de formação.

6.4. Eventual additional information on results.
The training efficiency in the two Schools is quite satisfactory with regard to the number of graduates. In the
antepenultimate year there were 20 graduates from both schools, in the penultimate year there were 17 graduates from
both schools and in the last year there were 29 graduates from both Schools. Of the total of graduates calculated
annually, more than 75% of the master's students complete the cycle of studies in “N years” (i.e., 15 out of 20 in the
antepenultimate year, 12 out of 17 in the penultimate year and 22 out of 29 in the last year). There were only 2
graduates in N + 2 years (verified in the last year).

6.3.2
In addition to the ERASMUS and EIA holdings, since November 2020 IPCA integrates the Regional University Network -
European University (RUNEU), being one of the 24 European Universities approved by the European Commission.
RUN-EU aims to implement training programs that include the promotion of future and advanced skills for social
transformation in the regions of the European Union. Higher Education Institutions will jointly develop a diverse range
of teaching and learning actions, providing students with different international programs (short term and e-learning),
as well as international cooperation projects in the field of research and development. In the future, students will also
have the opportunity to obtain double/multiple European degrees within joint training programs.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://ipcapt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cmcardoso_ipca_pt/EZ3OABt_Dh1CiI3a_43SQxMBO9h4ueZodT-

XRaMtw6v1KA?e=AUrhtk
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema

interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._Relatórios autoavaliação do ce compactados-compactado.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

No Manual da Qualidade do IPCA estão definidos os procedimentos de monitorização, avaliação e follow-up para a
dimensão do Ensino e Aprendizagem (EA), no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPCA (SIGQa-
IPCA), que abrange todas as dimensões da missão institucional. 
Os procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria do ensino desenvolvem-se com diferentes níveis de
intervenção de acordo com as competências e nível de responsabilidade de cada interveniente.

 A unidade base de análise é a unidade curricular (UC), constituindo o ponto de partida de todo o processo de
autoavaliação do EA. A Ficha da UC, disponibilizada aos estudantes no início da sua lecionação, incorpora toda a
informação relativa aos objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos, bibliografia, metodologias de ensino,
metodologias de avaliação entre outras informações relacionadas com o funcionamento da UC. 

 O Relatório de autoavaliação da UC (RUC) e o relatório de curso (RA_Curso) são outros instrumentos de avaliação
implementados no sistema EA. O RUC preenchido pelo responsável da UC, em colaboração com a equipa Docente que
a ministrou, engloba informação como a caracterização dos estudantes, o sucesso escolar, resultados dos inquéritos
pedagógicos, apreciação do(s) Docente(s) acerca do funcionamento da UC, sugestões de melhoria. Depois de
preenchidos, são gerados relatórios síntese por área disciplinar que englobam um resumo do sucesso escolar e os
resultados da avaliação pedagógica de todas as UCs da área lecionadas no semestre em causa. O RA_Curso
apresenta, também, informação relativamente à mobilidade (incoming/outgoing), a evolução do número de diplomados
e a satisfação global dos estudantes com o ciclo de estudos. Cada Diretor de curso, depois de analisados os
resultados apresentados, faz uma apreciação global sobre o funcionamento do curso naquele ano letivo. Depois de
concluídos os RA_Curso, são gerados, automaticamente, relatórios síntese com os principais resultados da avaliação
do processo de ensino e aprendizagem agrupados por grau, ou seja, relatório síntese dos resultados nos cursos de
licenciatura, nos cursos de mestrado e CTeSP. Esta informação é submetida para apreciação pelo Conselho

https://ipcapt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cmcardoso_ipca_pt/EZ3OABt_Dh1CiI3a_43SQxMBO9h4ueZodT-XRaMtw6v1KA?e=AUrhtk
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e19c0ebd-abbe-6344-2062-60094effa1de/questionId/c8ed0879-45ac-4ff4-43eb-5fdbb6428650
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Pedagógico (CP) que fará uma análise global, incluindo uma análise SWOT, do funcionamento e resultados do
processo de ensino e aprendizagem na UO. 
A implementação destes procedimentos tem como suporte o moodle, plataforma integradora de toda a informação que
diz respeito ao ensino e aprendizagem, e onde são disponibilizados e preenchidos online todos os relatórios já
implementados. 
Foi também desenvolvido o ‘Relatório de Discência’, com o objetivo essencial de envolver mais os estudantes na
monitorização do ensino, com vista à sua melhoria. Este relatório é elaborado pelo Delegado de cada ano no final do
semestre, incidindo, essencialmente, na recolha de opinião dos estudantes relativamente ao funcionamento de cada
par UC/Docente, do respetivo ano curricular, da relação com a Direção de curso e das condições globais de
funcionamento do curso. 
Outro instrumento importante para análise desta dimensão de avaliação são os inquéritos pedagógicos, respondidos,
online no moodle, no final de cada semestre. Os resultados são posteriormente analisados pelas Direções de curso e
pela Direção da Unidade Orgânica (UO), constituindo uma importante fonte de informação relativamente ao
funcionamento das UCs e da qualidade da atividade pedagógica dos docentes. Estes resultados são analisados,
também, ao nível do Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ) e pela Vice-Presidente para a área que reúne com
os diretores das UO e coordenadores da qualidade para analisar medidas e ações de melhoria a implementar. Estes
resultados são parte integrante dos RUC, dos RA_Curso e do relatório síntese analisado em Conselho Pedagógico
para que sejam analisados e discutidos pelos intervenientes e órgãos próprios. É também preenchido o questionário
de autoavaliação Docente (QAD), no final de cada semestre pelo(s) Docente(s) que lecionaram a UC e que engloba um
conjunto de questões relacionadas com o seu funcionamento global e outro conjunto de questões em que é solicitada
uma autoavaliação da atividade desenvolvida. 
A implementação de todos estes procedimentos, definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, relativamente ao processo de
ensino e aprendizagem, são da responsabilidade de cada Unidade Orgânica, em articulação com o GAQ, que
disponibiliza na plataforma moodle, nos prazos estabelecidos, os documentos para análise e preenchimento por cada
responsável. Relativamente a outros domínios de atuação, a Direção da UO juntamente com o coordenador da
qualidade, podem designar comissões específicas para o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a garantia
da qualidade na respetiva Unidade Orgânica. 
O Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ), em coordenação com as direções de escolas e as coordenadoras da
qualidade monitorizam todo este processo, assegurando o correto preenchimento e validação destes documentos
pelos responsáveis. 
O Conselho para a Qualidade e Avaliação (CQA) da ESHT tem por responsabilidade a aprovação da estratégia, da
política e dos procedimentos de melhoria contínua da qualidade, ouvidos o Presidente da ESHT, o Conselho Técnico-
Científico, o Conselho Pedagógico e a Associação de Estudantes; acompanha e colabora em todos os processos de
avaliação da ESHT e dos seus cursos, assegurando que os processos de autoavaliação são amplamente participados,
propondo e acompanhando a implementação de medidas, com vista à melhoria da qualidade da ESHT, das formações
ministradas e da investigação realizada. 
O sistema interno de gestão e garantia da qualidade inclui um conjunto de instrumentos (Relatórios da UC, de Curso e
de Departamento, Inquéritos aos diplomados, às entidades acolhedoras de estágio e às entidades empregadoras,
Relatório síntese de apreciação da qualidade e adequação da oferta formativa e do ensino ministrado) cujo objetivo é a
recolha e tratamento de informação, a definição de medidas de melhoria contínua e a avaliação das medidas
anteriormente propostas. 
Diretamente associado ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados na definição de medidas de melhoria e no acompanhamento da implementação dessas medidas, está o
processo de autoavaliação do CE, no qual o Relatório de Curso e os vários agentes do processo (Coordenador de
curso, Conselho de Curso, Plenário de Curso, Comissão de autoavaliação do Curso, entre outros) têm um papel
central. 
A autoavaliação do CE é feita anualmente, competindo ao coordenador do CE a análise dos Relatórios de UC e de
indicadores, tais como a evolução dos resultados académicos (sucesso escolar por ano curricular e por área, taxas de
aprovação, abandono escolar e eficiência formativa, diplomados e classificação média de final de curso), a procura do
ciclo de estudos, a empregabilidade, os resultados dos inquéritos a estudantes, a internacionalização, entre outros. 
Monitorizados e analisados o conjunto de indicadores, o coordenador promove um Plenário de Curso para apresentar
os resultados a todos os docentes a lecionar no respetivo curso, e discutir o funcionamento geral do curso,
problemas, dificuldades, anomalias ou resultados não satisfatórios, recolhendo dados para a análise SWOT do CE e
sugestões de medidas de melhoria. 
Ouvidos o Plenário de Curso e o Conselho de Curso, a CAA, coordenada pelo Coordenador do CE, analisa os dados
recolhidos e elabora o Relatório de Curso, nele incluindo um conjunto de ações de melhoria/correção dos problemas
identificados, para posterior aprovação pelo Conselho de Curso. 
A implementação das ações de melhoria é acompanhada e a sua eficácia avaliada no Relatório de Curso do ano
seguinte, comparando-se os indicadores que desencadearam as ações de melhoria. O Relatório de Curso é entregue
aos órgãos da Escola e é divulgado no site da Escola, na página do CE. 
Os dados utilizados são extraídos de fontes oficiais (DGES, DGEEC), bem como do sistema de informação da IES
(plataforma Domus), permitindo a sistematização da informação relativa ao planeamento das atividades letivas
(distribuição de serviço docente, Fichas de UC, horários docentes e de turma, entre outros), à lecionação (registos de
presenças e de sumários) e à avaliação (lançamento de pautas e termos, Relatórios de UC, a análise estatística dos
resultados da avaliação dos estudantes, Inquéritos Pedagógicos e Inquéritos de Satisfação). 
Boas práticas, como o debate e reflexão crítica, com periodicidade semestral, em plenário de curso ou reuniões
regulares com o Conselho de Curso e/ou com o Delegado de Curso (representante eleito dos estudantes do CE)
promovem a identificação tempestiva de situações anómalas e retroalimentam a definição das competentes ações
preventivas ou corretivas, permitindo a recolha de informação vital para o bom funcionamento do CE.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
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assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

The IPCA’s Manual of Quality (MQ) defines the monitoring procedures, assessment and follow up for the dimensions of
“Teaching and learning”, within the scope of the Internal Quality Assurance System of IPCA (SIGQa-IPCA), which
covers all the dimensions of the institutional mission. 
The monitoring procedures, evaluation and teaching improvement are developed in a bottom up basis with diferente
levels of intervention according to the competencies and level of responsibility of each intervenient. 
The base unit of measure is the curricular unit (CU), setting up the starting point of the overall process of self-
assessment of the teaching and learning. The curricular unit’s files (CUF), provided to the students at the beginning of
the teaching, embodies all information concerning the learning outcomes, program contents, syllabus, teaching
methodologies, evaluation methodologies among other information related with the functioning of the CU. 
The Self assessment report of the CU (RUC) and the Course Self-Assessment Report (RA_Curso) are other assessment
instruments implemented in the EA system. The RUC that is completed by the responsible person of the CU it gathers
information as the description of the students enrolled in the CU, academic success, the results of the pedagogic
enquiries, the teacher’s appraisal about the functioning of the CU and improving suggestions. Once completed,
summary reports are generated by disciplinary area, which includes a summary of the school success and the results
of the pedagogical evaluation of all CUs of the area taught in the semester concerned. The RUC information is then
aggregated into the Course Self-Assessment Report (RA_Curso), which also presents information on incoming /
outgoing mobility, the evolution of the number of graduates and the overall satisfaction of students with the study
cycle. Each Course Director, after analyzing the results presented, makes an overall appreciation of the functioning of
the course in that school year.
After the completion of the RA_Curso, summary reports are automatically generated with the main results of the
assessment of the teaching and learning process grouped by grade, that is, summary report of the results in the
undergraduate courses, in the master's and CTeSP courses. This information is submitted for appreciation by the
Pedagogical Council (CP), which will make an overall analysis, including a SWOT analysis, of the functioning and
results of the teaching and learning process in OU. 
The implementation of these procedures is supported by the moodle, an integrating platform for all information
regarding teaching and learning, and where all reports already implemented are made available and completed online.
The “Student Report” that was also developed, aims mainly to engage students in the learning monitoring, focusing its
improvement. This report, prepared by the class representative of each group at the end of the semester, focusing,
essentially in collecting information from the students concerning the functioning of each pair CU/ Professor of the
corresponding school year, the relationship with the Course Direction and the overall conditions of the course. 
Another important instrument to analyze this assessment dimension are the pedagogical enquiries, carried out, on
moodle, at the endo of each semester. The outcomes are later analyzed by the Course directions and by the Direction
of the UO, making up an important source of information concerning the functioning of the CUs and the quality of
pedagogic performance of the Professors. The outcomes of this assessment done by students are analyzed as well, by
the Evaluation and Quality Office, by the Vice-president to the field that brings together the Directors of the UO and
coordinators of quality to analyze measures and improvement actions to be implemented. These results are an integral
part of the RUC, the RA_Curso and the synthesis report analyzed in the Pedagogical Council (PC) in order to be
analyzed and discussed by the interveners and their own bodies. 
It is also filled in the the teacher self-assessment questionnaire (QAD), completed at the end of each semester by the
Lecturer (s) who taught the CU and which includes a set of questions related to its overall functioning and a self-
assessment of the activity developed. 
The implementation of all these procedures, defined in SIGQa-IPCA, in relation to the teaching and learning process, is
a responsibility of each Organic Unit, in articulation with the Evaluation and Quality Office, that makes available in
moodle platform the documents for analysis and fulfillment by each responsible. In relation to other areas of activity,
the OU Management together with the Coordinators for Assessment and Quality may designate specific commissions
for the development of work related to quality assurance in the respective Organic Unit. 
The Evaluation and Quality Office (GAQ), in coordination with the school boards and the coordinators for assessment
and quality, monitor this whole process, ensuring the correct completion and validation of these documents by those
responsible.
The ESHT Council for Quality and Evaluation (CQA) is responsible for approving the strategy, policy and procedures
for continuous quality improvement, after hearing the President of ESHT, the Technical-Scientific Council, the
Pedagogical Council and the Association of Students; accompanies and collaborates in all the evaluation processes of
ESHT and its courses, ensuring that the self-evaluation processes are widely participated, proposing and monitoring
the implementation of measures, with a view to improving the quality of the ESHT, the training provided and the
research carried out .
The internal quality management and quality assurance system includes a set of instruments (UC, Course and
Department Reports, Surveys of graduates, welcoming internships and employers, Summary report on the assessment
of the quality and adequacy of the training offer and teaching) whose objective is the collection and processing of
information, the definition of continuous improvement measures and the evaluation of the measures previously
proposed.
Directly associated with the monitoring and periodic evaluation of study cycles, the discussion and use of results in
the definition of improvement measures and in the monitoring of the implementation of these measures, there is the
self-assessment process of the EC, in which the Course Report and the various agents of the process (Course
Coordinator, Course Council, Course Plenary, Course Self-Assessment Committee, among others) have a central role.
The self-assessment of the EC is carried out annually, and the EC coordinator is responsible for analyzing the UC
reports and indicators, such as the evolution of academic results (academic success by academic year and by area,
approval rates, school drop-out and training efficiency, graduates and average final grade), the demand for the study
cycle, employability, the results of student surveys, internationalization, among others.Monitored and analyzed the set
of indicators, the coordinator promotes a Course Plenary to present the results to all teachers to teach in the
respective course, and to discuss the general functioning of the course, problems, difficulties, anomalies or
unsatisfactory results, collecting data for the SWOT analysis of the EC and suggestions for improvement
measures.After hearing the CAA, coordinated by the EC Coordinator, analyzes the data collected and prepares the
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Course Report, including a set of improvement / correction actions for the identified problems, for later approval by the
Council of Course.
The implementation of the improvement actions is monitored and their effectiveness is evaluated in the Course Report
of the following year, comparing the indicators that triggered the improvement actions. The Course Report is delivered
to the bodies of the School and is published on the School's website, on the CE page.
The data used are extracted from official sources (DGES, DGEEC), as well as from the IES information system (Domus
platform), allowing the systematization of information related to the planning of teaching activities (distribution of
teaching service, UC files, teaching schedules and class, among others), teaching (attendance and summary records)
and evaluation (launching of guidelines and terms, UC reports, statistical analysis of the results of student evaluation,
Educational Surveys and Satisfaction Surveys).Good practices, such as debate and critical reflection, with semiannual
periodicity, in the plenary of the course or regular meetings with the Course Council and / or with the Course Delegate
(elected representative of the CE students) promote the timely identification of anomalous situations and feed back the
definition of the competent preventive or corrective actions, allowing the collection of vital information for the good
functioning of the EC.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

Vice-presidência para a Avaliação e Qualidade, assume a responsabilidade da coordenação dos processos relativos às
áreas da avaliação e qualidade – Patrícia Gomes;
Coordenadores para a Avaliação e Qualidade, acompanham e coordenam a implementação do sistema nas respetivas
escolas - na ESHT, Vânia Costa;
Gabinete para a Avaliação e Qualidade como estrutura de apoio na elaboração, implementação e monitorização dos
processos de avaliação – Catarina Cardoso
Conselho para a Qualidade e Avaliação IPP:
- Gisela Soares, designada pelo Conselho Pedagógico, docente e Presidente eleita do Conselho para a Qualidade e
Avaliação;
- Susana Sofia Pereira da Silva, docente e nomeada pelo Presidente da ESHT;
- Rosa Engrácia Duarte e Silva, docente e designada pelo Conselho Técnico-Científico da ESHT;
- Anabela Cabral Leitão, Membro do Secretariado dos Órgãos e nomeada pelo Presidente da ESHT;
- Gonçalo Manuel da Palma Afonso Marques, estudante designado pela Associação de Estudantes da ESHT.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

Vice-presidency for Evaluation and Quality, assumes responsibility for coordinating processes related to the areas of
evaluation and quality - Patrícia Gomes;
Coordinators for Evaluation and Quality, monitor and coordinate the implementation of the system in the respective
schools - at ESHT, Vânia Costa;
Evaluation and Quality Office as a support structure in the elaboration, implementation and monitoring of evaluation
processes - Catarina Cardoso
Council for Quality and IPP Evaluation:
- Gisela Soares, appointed by the Pedagogical Council, teacher and elected President of the Council for Quality and
Evaluation;
- Susana Sofia Pereira da Silva, professor and appointed by the President of ESHT;
- Rosa Engrácia Duarte e Silva, professor and appointed by the Technical and Scientific Council of ESHT;
- Anabela Cabral Leitão, Member of the Organs Secretariat and appointed by the President of ESHT;
- Gonçalo Manuel da Palma Afonso Marques, student designated by the ESHT Student Association.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

A Avaliação de Desempenho Docente (ADD) é realizada nos termos da regulamentação em vigor (No caso do IPP esse
regulamento pode ser consultado aqui: https://dre.pt/application/file/a/105778375; No caso do IPCA esse regulamento
pode ser consultado aqui: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/65965875/details/2/maximized?
serie=II&parte_filter=33&dreId=65963385).
A identificação das necessidades de formação dos docentes traduz-se na obtenção de graus e participação em ações
de enriquecimento pedagógico/científico. Existem medidas de apoio aos docentes em formação (concentração da
carga letiva em dois dias) de cofinanciamento em 50% dos custos de inscrição no 1º congresso ou conferência
científica internacional e em 100% nas seguintes até ao valor máximo de 500€.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

The Teacher Performance Assessment (ADD) is carried out in accordance with the regulations in force (In the case of
IPP, this regulation can be consulted here: https://dre.pt/application/file/a/105778375; In the case of IPCA, this
regulation can be consulted here: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/65965875/details/2/maximized?
serie=II&parte_filter=33&dreId=65963385).
The identification of teachers' training needs translates into obtaining degrees and participating in pedagogical /
scientific enrichment actions. There are measures to support teachers in training (concentration of the teaching load in
two days) of co-financing in 50% of the registration costs in the 1st international scientific congress or conference and
in 100% in the following ones, up to a maximum value of € 500.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
https://ipcapt-

https://ipcapt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cmcardoso_ipca_pt/EYZrXZMpHhJBnQJYgH4vXRgBQRldmbTdBW2qDe4jBBsg7w?e=9hWaFw
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my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cmcardoso_ipca_pt/EYZrXZMpHhJBnQJYgH4vXRgBQRldmbTdBW2qDe4jBBsg7w?
e=9hWaFw
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

A avaliação do pessoal não docente é realizada em conformidade com a Lei nº 66-B/2007, de 28 de dez. que instituiu a
Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31/12), Lei n.º 66-B/2012, de 31/12 e pela Lei n.º 55-A/2010,
de 31/12. É valorizada a formação ao longo da vida e a mobilidade do pessoal.
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 motivação dos trabalhadores, tem 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.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

Appraisal of staff's performance follows Law No. 66-B / 2007, of Dec.28, amended by Law No. 64-A / 2008, of Dec.31,
Law No. 66-B / 2012, of Dec.31, and by Law No. 55-A / 2010, of Dec.31. Lifelong training and staff mobility are valued.
The evaluation is based on the assumption of a public management policy oriented to quality public service, in order to
reward 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 employees, we have been
seeking to make a greater commitment to the updating of knowledge and higher levels of motivation of employees.
Coaching actions are also promoted and the participation of employees in personal development actions is
encouraged. development actions.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
Nos sites institucionais é disponibilizada toda a informação relativa à instituição e sua organização, bem como tudo o
que diz respeito às Escolas, unidades e demais serviços de apoio. Na página de cada Escola, pode ser consultada a
respetiva oferta educativa e outras informações úteis a toda a academia e outras partes interessadas. Cada CE contém
informação sobre: objetivos gerais, condições de acesso, estrutura curricular, saídas profissionais, avaliação e
acreditação e outras informações, como Direção de curso. Nas páginas do SIGQa-IPCA encontra-se publicada a
informação sobre os processos de autoavaliação institucional e dos CE. Encontra-se também publicado o resumo dos
resultados da avaliação pedagógica, por ano letivo e semestre. Na ESHT-IPP os mecanismos de divulgação, interna e
externa, de toda a informação sobre o CE incluem a utilização da plataforma DOMUS, da plataforma de gestão da
aprendizagem de fonte aberta Moodle, o website da ESHT, IPP, portal IPP e intranet.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
On institutional websites, all information related to the institution and its organization is made available, as well as
everything related to schools, units and other support services. On the page of each School, the respective
educational offer and other useful information can be consulted for the whole academy and other interested parties.
Each EC contains information on: general objectives, access conditions, curricular structure, professional
opportunities, assessment and accreditation and other information, such as Course Direction. Information on the
institutional and EC self-assessment processes is published on the SIGQa-IPCA pages. A summary of the results of
the pedagogical assessment is also published, by academic year and semester. At ESHT-IPP, the mechanisms for
disseminating, internally and externally, all information about the EC include the use of the DOMUS platform, the
Moodle open-source learning management platform, the ESHT website, IPP, IPP portal and intranet.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Não existiram outras vias de avaliação/acreditação.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
There were no other forms of assessment / accreditation.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. O elevado número de candidatos ao ciclo de estudos; 

 2. Número de atividades realizadas no âmbito do curso e da escola; 
 3. Funcionamento em regime pós-laboral; 

 4. Instalações físicas e recursos pedagógicos modernos e adequados a um bom funcionamento do ciclo de estudos
(em termos de espaços letivos, biblioteca e laboratórios de informática); 

 5. Existência de software relevante lecionado nas aulas; 
 6. Modelo pedagógico e de avaliação assentes na prática e interatividade (PLB, organização de eventos, palestras,

seminários e realização de projetos); 
 

https://ipcapt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cmcardoso_ipca_pt/EYZrXZMpHhJBnQJYgH4vXRgBQRldmbTdBW2qDe4jBBsg7w?e=9hWaFw
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7. Realização do “Tourism Management Seminar” entre as duas Escolas; 
8. Corpo docente Doutorado ou Especialista nas áreas fundamentais do curso; 
9. Crescimento dos indicadores de investigação: publicações em revistas científicas com revisão por pares, da área, e
participação em conferências internacionais; 
10. Cooperação das Escolas com a região envolvente e forte integração com o tecido empresarial, o que se traduz no
aumento de parcerias e protocolos de estágios, investigação e prestação de serviços ao exterior; 
11. Elevadas taxas de sucesso escolar nas unidades curriculares e boa eficiência formativa; 
12. Participação de estudantes do curso no projeto “Escola de Verão", no âmbito do programa “Verão com Ciência” da
FCT, em colaboração com a Direção Geral do Ensino Superior (DGES); 
13. Maioria dos docentes integrados em centros de investigação na área do Turismo; 
14. Multidisciplinaridade do CE como fator de atratividade de estudantes de diferentes áreas.

8.1.1. Strengths 
1. O high number of candidates for the Master Program; 
2. Number of activities carried out within the scope of the course and the School; 
3. After-work classes (i.e. night regime); 
4. Physical facilities and modern pedagogical resources suitable for the smooth functioning of the Master Program
(e.g. physical spaces, library and computer labs); 
5. Existence of relevant software taught in class; 
6. Pedagogical and assessment model based on practice and interactivity (PLB, organization of events, lectures,
seminars and project realization); 
7. Realization of the "Tourism Management Seminar" between the two Schools; 
8. Faculty with a Doctorate or Specialist in the fundamental areas of the course; 
9. Growth of research indicators: publications in scientific journals with peer review, in the area, and participation in
international conferences; 
10. Schools' cooperation with the surrounding region and strong integration with the business community, which
translates into increased partnerships and protocols for internships, research and the provision of services abroad; 
11. High rates of academic success in the curricular units and good training efficiency; 
12. Participation of master students in the “Summer School” project, under the FCT's “Summer with Science” program
(i.e. Verão com Ciência), in collaboration with the General Directorate of Higher Education (DGES); 
13. Majority of teachers integrated in research centers in the field of Tourism;
14. Multidisciplinarity of the EC as a factor of the attractiveness of students from different areas.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Falta de acesso à base de indexação SCOPUS; 
2. Dificuldades na captação de estudantes em mobilidade e estudantes internacionais; 
3. Dificuldades em promover a mobilidade out dos estudantes; 
4. Reiterado não funcionamento da Unidade Curricular de opção de Controlo de Gestão (devido a reduzida procura,
por parte dos estudantes).

8.1.2. Weaknesses 
1. Lack of access to some relevant resources, such as some scientific journals and indexing bases (e.g. SCOPUS); 
2. Difficulties in attracting mobility students and international students; 
3. Difficulties in promoting students' mobility; 
4. Repeated non-functioning of the Curricular Unit for the Management Control option (due to reduced demand on the
part of the students).

8.1.3. Oportunidades 
1. Elevado crescimento do setor do turismo funciona como fator de atratividade de estudantes; 
2. Situação geográfica atrativa, com forte concentração de empresas do setor, a atuar na região norte e ao nível
nacional, de população jovem e com elevadas acessibilidades;
3. Identificação das Escolas (ESHT-IPCA e ESHT-P.Porto), por parte do público em geral, como pertencentes a Instituto
Politécnicos de Excelência do País; 
4. Crescente reconhecimento das duas Escolas e do curso junto do púbico em geral e em específico no setor; 
5. Existência de programas de mobilidade nacional e internacional e de redes que o curso pode vir a integrar
(TEdQual, SPACE, AEHT, UNWTO, entre outros); 
6. Proximidade com o mercado transfronteiriço (i.e. Galiza), Crescente consciência da necessidade de formação ao
longo da vida; Programa de apoio das Escolas à produção científica dos docentes.

8.1.3. Opportunities 
1. High growth in the tourism sector works as a factor of attracting students; 
2. Attractive geographical situation, with a strong concentration of companies in the sector, operating in the northern
region and at the national level, with a young population and with high accessibility; 
3. Identification of Schools (ESHT-IPCA and ESHT-P.Porto), by the general public, as belonging to the Polytechnic
Institute of Excellence in Portugal; 
4. Growing recognition of those from 2 Schools and the course with the public in general and in the sector in
particular; Existence of national and international mobility programs and networks that the course may integrate
(TEdQual, SPACE, AEHT, UNWTO, among others); 
5. Proximity to the cross-border market (i.e. Galicia), Growing awareness of the need for lifelong training; 
6. Schools support programs for the scientific production of lecturers.
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8.1.4. Constrangimentos 
1. Inexistência de uma área de Turismo nos Concursos de Projetos da FCT pode condicionar o desenvolvimento da
investigação; 
2. Reduzidos conhecimentos de base na área da gestão, por parte dos estudantes; 
3. Previsível redução da empregabilidade, conjuntural, em razão da situação pandémica no panorama nacional e
internacional; 
4. Aumento da oferta de cursos análogos a nível nacional; 
5. A manutenção e fortalecimento das parcerias exige um esforço contínuo, que é difícil manter com a reduzida
dimensão de recursos humanos.

8.1.4. Threats 
1. Inexistence of a Tourism area in FCT's Project Competitions may condition the development of the investigation; 
2. Low basic knowledge in the area of management, by students; 
3. Predictable reduction of unemployment, cyclical, due to the pandemic situation in the national and international
panorama;
4. Increase in the offer of similar courses at the national level; 
5. Maintaining and strengthening partnerships requires a continuous effort, which is difficult to maintain with the small
size of the human resources.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar as Presidências das IES para a importância do acesso à SCOPUS. 

8.2.1. Improvement measure 
Raise awareness among HEI presidencies about the importance of accessing SCOPUS.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média: estima-se a implementação num período até 3 anos. 

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority: implementation is estimated to take up to 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de acções de sensibilização e contactos com as Presidências das IES. 

 Contacto com os fornecedores da base dados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of awareness actions and contacts with HEI presidencies. 

 Contact with database providers.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforçar as iniciativas de divulgação de âmbito internacional da oferta formativa;

 Reforçar as ações de sensibilização para os programas de mobilidade (in).

8.2.1. Improvement measure 
Strengthen the initiatives of international dissemination of the training offer;

 Strengthen awareness actions for mobility programs (in).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média: estima-se a implementação num período até 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority: implementation is estimated to take up to 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
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Número de iniciativas de divulgação de âmbito internacional da oferta formativa;
Número de acções de sensibilização para os programas de mobilidade. 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of initiatives of international dissemination of the training offer;
Number of awareness-raising actions regarding mobility programs.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforçar as ações de sensibilização para os programas de mobilidade (out).

8.2.1. Improvement measure 
Strengthen awareness actions for mobility programs (out).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média: estima-se a implementação num período até 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority: implementation is estimated to take up to 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de acções de sensibilização para os programas de mobilidade.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of awareness actions for mobility programs.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Proposta de alteração do plano curricular do ciclo de estudos, incluindo uma oferta formativa atendendo às atuais
tendências do mercado.

8.2.1. Improvement measure 
Proposal to change the curricular plan of the study cycle, including a training offer according to the current market
trends.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta: implementação imediata.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority: immediate implementation.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Entrada em vigor do novo plano de estudos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Implementation of the new study plan.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Em virtude da análise realizada ao ciclo de estudos e considerando as recomendações da comissão de avaliação do
ciclo de estudos, em 2015, propõe-se a restruturação do plano de estudos do Mestrado em Gestão do Turismo, a qual
se apresenta nos pontos seguintes. Através da análise ao funcionamento dos últimos anos, a comissão de
autoavaliação apresentou aos diversos órgãos das IES (ESHT-IPCA e ESHT-P.PORTO), uma proposta de reestruturação
do plano de curso no sentido de ultrapassar as debilidades apresentadas e melhorar a formação adaptando-a ao
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mercado. As alterações propostas assentam na alteração da designação e estrutura curricular da UC de
Desenvolvimento de Destinos Turísticos, agora designada por Desenvolvimento de Produtos e Destinos Turísticos.
Pretende-se incluir uma visão conciliadora entre os produtos e os destinos numa componente estratégica e
operacional, permitindo consolidar a aquisição de conhecimentos e reforçar competências fundamentais, ao nível da
diversificação e inovação da oferta turística, e serviços de estruturação de produto turístico. A UC Marketing Digital
Aplicado ao Turismo torna-se obrigatória (2º semestre), passando a UC de Empreendedorismo e Inovação em Turismo
a ser opcional. A UC teve a forte preferência dos estudantes nas primeiras 6 edições do Mestrado (em ambas as
Escolas). Por outro lado, a reconhecida e crescente importância das soluções e ferramentas digitais, justifica a medida
de a tornar numa UC obrigatória. A UC Optativa Controlo de Gestão, que nunca funcionou (em todas as edições do CE
nas duas IES), dá lugar à UC Optativa Organização e Gestão de Eventos (2º semestre). Observa-se uma reconhecida e
crescente importância dos eventos turísticos em Portugal. A sua integração no CE permite consolidar a aquisição de
conhecimentos e reforçar competências fundamentais, dada a crescente relevância do segmento dos eventos na
atividade turística internacional e a dinâmica de investigação sobre a temática, que suscita a necessidade de repensar
a forma de planear e realizar eventos, aplicando os princípios do design de experiências turísticas e introduzindo
abordagens de inovação e cocriação, considerando-os catalisadores da dinâmica turística. A UC de Marketing e
Estratégia em Turismo passou a incorporar, na sua ficha de unidade curricular, uma maior componente de gestão
estratégica (por forma a dar resposta à recomendação anterior aquando da avaliação do ciclo de estudos).
Especificamente, pretende-se que os estudantes tenham uma visão complementar do marketing e da estratégia
aplicada ao turismo, em matérias de análise, escolha e implementação da estratégia empresarial em contextos
específicos do turismo. Finalmente, é proposta a incorporação das 2 UC de Dissertação/Projeto/Trabalho de natureza
profissional, semestrais, numa só, anual, com 60 ECTS, passando a designar-se por Dissertação/Estágio/Projeto, a par
das alterações já efetuadas referidas no ponto 3.2.1. Mantendo o total de 120 ECTS do ciclo de estudos.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
In accordance with the analysis carried out to the study cycle and considering the recommendations of the study cycle
assessment commission, in 2015, it is proposed the restructuring of the study plan of the master’s degree in Tourism
Management, which is presented in the following points. Through the analysis of the functioning of the last years, the
self-assessment commission presented to the different bodies of the IES (ESHT-IPCA and ESHT-P.PORTO), a proposal
for restructuring the course plan in order to overcome the weaknesses presented and improve the training adapting it
to the market. The proposed changes are based on the modification of the designation and curricular structure of the
CU Development of Tourism Destinations, now designated as Tourism Products and Destinations Development. It is
intended to include a reconciling vision between products and destinations in a strategic and operational component,
allowing to consolidate the acquisition of knowledge and strengthen key skills at the level of diversification and
innovation of tourism supply, and structuring services of tourism product. The CU Digital Marketing Applied to
Tourism becomes mandatory (2nd semester), and the CU Entrepreneurship and Innovation in Tourism becomes an
optional UC. This CU had the strong preference of students in the first 6 editions of the Master (in both Schools). On
the other hand, the recognised and growing importance of digital solutions and tools justifies making it a mandatory
course. The Optative Course of Management Control, which has never functioned (in all editions of the master’s degree
in Tourism Management in both IESs), gives way to the Optative of Event Organisation and Management (2nd
semester). A recognised and growing importance of tourism events in Portugal can be observed. Its integration in the
course allows consolidating the acquisition of knowledge and strengthening key skills, given the growing relevance of
the events segment in international tourism activity and the dynamics of research on the subject, which raises the
need to rethink the way events are planned and carried out, applying the principles of tourism experience design, and
introducing innovation and co-creation approaches, considering them as catalysts of tourism dynamics. The CU of
Marketing and Strategy in Tourism has started to incorporate, in its curricular unit form, a greater strategic
management component (in order to respond to the previous recommendation when assessing the study cycle).
Specifically, it is intended that students have a complementary vision of marketing and strategy applied to tourism, in
matters of analysis, choice and implementation of business strategy in specific tourism contexts. Finally, it is
proposed to incorporate the 2nd semester Thesis/Project/Work-related Report units into a single annual one with 60
ECTS, renamed Thesis/Internship/Project, along with the changes already made in point 3.2.1. Maintaining a total of
120 ECTS of SC.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2.

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Gestão e Administração / Management and
Administration GA/MA 66 6 n.a.
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Turismo e Lazer / Tourism and Leisure TL/TL 48 6 n.a.
(2 Items)  114 12  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º ano/1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year / 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Marketing e Estratégia em
Turismo GA/MA semestral 168 TP-30 6

Metodologias de Investigação GA/MA semestral 168 TP-30 6
Turismo, Mercados e
Tendências TL/TL semestral 168 TP-30 6

Desenvolvimento de Produtos
e Destinos Turísticos TL/TL semestral 168 TP-30 6

Estudos Avançados em
Economia do Turismo GA/MA semestral 168 TP-30 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º ano/2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year / 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Marketing Digital Aplicado ao
Turismo GA/MA semestral 168 TP-30 6

Liderança e Desenvolvimento de
Equipas GA/MA semestral 168 TP-30 6

Gestão Financeira e Projetos de
Investimento em Turismo GA/MA semestral 168 TP-30 6

Empreendedorismo e Inovação
em Turismo GA/MA semestral 168 TP-30 6 Optativa 1
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Organização e Gestão de
Eventos

TL/TL semestral 168 TP-30 6 Optativa 1

Gestão de Operações de
Alojamento e Restauração TL/TL semestral 168 TP-30 6 Optativa 2

Turismo Temático TL/TL semestral 168 TP-30 6 Optativa 2
(7 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 2nd year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

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

Dissertação/Projeto/Estágio GA/MA/TL/TL Anual 1680 E:840; O:30 60
(30 ECTS em GA/30 ECTS em
TL)/(30 ECTS IN MA & 30 ECTS
IN TL)

(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Organização e Gestão de Eventos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Organização e Gestão de Eventos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Event Organization and Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TL

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 168

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
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<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Andreia Salgueiro Rachão (ESHT-IPCA)
Carla Isabel Barreto Salgueiro de Melo (ESHT-P.Porto)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender os conceitos fundamentais e as fases do processo de organização e gestão de eventos turísticos. 
2. Reconhecer a importância da avaliação dos eventos e conhecer as diferentes metodologias existentes. 
3. Organizar, gerir e avaliar eventos turísticos de diferentes tipologias, adaptando todo o processo em função dos
diferentes mercados, contextos e recursos disponíveis. 
4. Compreender a importância dos eventos turísticos enquanto instrumentos do desenvolvimento dos destinos, no
quadro das atuais diretrizes do desenvolvimento sustentável. 
5. Interpretar as implicações dos eventos na transformação espacial e simbólica dos destinos. 
6. Conhecer as abordagens contemporâneas ao design de eventos enquanto experiências turísticas. 
7. Reconhecer a importância da inovação e criação de valor nos eventos. 
8. Analisar e debater a aplicação de conceitos e abordagens inovadoras ao design de eventos. 
9. Aplicar os conceitos de design de eventos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Understand the fundamental concepts and phases of the process of organizing and managing tourism events. 
2. Recognize the importance of the evaluation of events and know the different existing methodologies. 
3. Know how to organize, manage, and evaluate tourist events of different types, adapting the whole process according
to the different markets, contexts, and available resources. 
4. Understand the importance of tourism events as instruments of destination development, within the current
guidelines of sustainable development. 
5. Interpret the implications of events in the spatial and symbolic transformation of destinations. 
6. Know the contemporary approaches to the design of events as tourist experiences. 
7. Recognize the importance of innovation and value creation in events. 
8. Analyse and discuss the application of concepts and innovative approaches to event design. 
9. Apply the concepts of event design.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Eventos turísticos: 
1.1. Conceitos, objetivos e tipologias de eventos; 
1.2. Fases do processo de organização e gestão de eventos. 
1.3 Avaliação dos eventos turísticos – importância e metodologias. 
2. Eventos turísticos e Desenvolvimento: 
2.1 Os eventos enquanto instrumentos de desenvolvimento dos destinos turísticos; 
2.2 Eventos de base comunitária e o envolvimento dos stakeholders; 
2.3 Placemaking, eventos e transformação física e simbólica dos destinos; 
2.4 Sustentabilidade e economia circular aplicada aos eventos. 
3. Eventos turísticos e Design de experiências: 
3.1 Os eventos turísticos no contexto da economia das experiências; 
3.2 Aplicação dos princípios de design de experiências e de design thinking no design de eventos; 
3.3 Imagineering: inovação e criação de valor nos eventos turísticos; 
3.4 Networks e plataformas de eventos; 
3.5 Os eventos como espaços de cocriação; 
3.6 Storytelling de eventos e estratégias multissensoriais.

9.4.5. Syllabus:
1. Tourist events: 
1.1 Concepts, objectives, and typologies of events. 
1.2 Phases of the process of organizing and managing events. 
1.3 Evaluation of tourism events - importance and methodologies. 
2. Tourism Events and Development: 
2.1 Events as instruments of development of tourist destinations. 
2.2 Community-based events and stakeholder involvement. 
2.3 Placemaking, events and the physical and symbolic transformation of destinations. 
2.4 Sustainability and circular economy applied to events. 
3. Tourism events and experience design: 
3.1 Tourist events in the context of the experience economy. 
3.2 Application of experience design and design thinking principles in event design. 
3.3 Imagineering: innovation and value creation in tourism events. 
3.4 Event networks and platforms. 
3.5 Events as co-creation spaces. 
3.6 Event storytelling and multisensory strategies.
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos da unidade curricular são coerentes com os conteúdos programáticos, dado que os conteúdos do tema
1, que abordam os conceitos fundamentais do processo de organização e gestão de eventos turísticos, permitem a
aquisição das competências enunciadas nos pontos 1, 2 e 3. O tema 2, centrado no contributo dos eventos para o
desenvolvimento dos destinos turísticos, contribui para a concretização dos objetivos enunciados nos pontos 4 e 5. O
tema 3, focado na abordagem aos eventos enquanto experiências turísticas, e que integra conteúdos contemporâneos
da investigação em eventos, permite responder aos objetivos enunciados nos pontos 7 a 9.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course objectives are coherent with the course contents, since the contents of theme 1, which address the
fundamental concepts of the organization and management of tourism events, allow the acquisition of the skills listed
in points 1, 2 and 3. Theme 2, focusing on the contribution of events to the development of tourism destinations,
contributes to the achievement of the objectives set out in points 4 and 5. Theme 3, focused on the approach to events
as tourism experiences, and which integrates contemporary contents of events research, allows answering the
objectives stated in points 7 to 9.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino privilegiam os métodos centrados no estudante, procurando promover o desenvolvimento
de competências de pensamento crítico, através do recurso à análise e discussão de artigos científicos e estudos de
caso. Prevê-se ainda a simulação de casos práticos, através do recurso a metodologias de project-based learning e
virtual scenarios que possam contribuir para a aplicação orientada dos conceitos abordados. As aulas serão teórico-
práticas, podendo assumir o regime presencial e/ou à distância, em momentos síncronos e assíncronos, de acordo
com as normas em vigor. 

Avaliação Distribuída: 
- Realização prática de um evento em trabalho de grupo – 70% 
- Elaboração e formulação de um relatório individual sobre o evento – 30% 

Avaliação Final: 
- Exame final prático (50%) + exame final teórico (50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies favour student-centred methods, seeking to promote the development of critical thinking
skills, through the analysis and discussion of scientific articles and case studies. The simulation of practical cases is
also expected, using project-based learning methodologies and virtual scenarios that can contribute to the oriented
application of the concepts covered. The classes will be theoretical and practical and may assume the regimen face-to-
face and/or distance, in synchronous and asynchronous moments, according to the standards in force. 

Distributed assessment: 
- Practical realization of an event in group work - 70% 
- Preparation and formulation of an individual report on the event - 30%. 

Final Evaluation: 
- Practical final exam (50%) + theoretical final exam (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O processo de ensino/aprendizagem enquadra a exposição dialogada dos conteúdos programáticos pelo docente,
complementada com a análise e discussão de artigos científicos e casos práticos. Paralelamente, o recurso a
metodologias ativas, de simulação de cenários e/ou baseadas em projetos, a partir dos quais os estudantes devem
procurar encontrar respostas e abordagens inovadoras, favorecem a compreensão e retenção dos conceitos
explanados, e estimula o desenvolvimento da criatividade e flexibilidade, competências determinantes na área da
organização e gestão de eventos. As metodologias utilizadas revelam-se assim coerentes com os objetivos da unidade
curricular, na medida em que contribuem para a aquisição, compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados. A
lecionação do programa é acompanhada por conteúdos preparados e/ou indicados pelo docente, disponibilizados na
plataforma académica, de modo a facilitar a aprendizagem e estimular as capacidades de investigação. A realização
prática de um evento, em grupo, permitirá ainda a aplicação orientada dos conhecimentos adquiridos, a discussão
entre pares, promovendo a interação entre os estudantes, os estudantes e o docente, e paralelamente, contribuindo
para o desenvolvimento de competências técnicas e transversais, como a gestão de tempo, o trabalho em equipa e a
capacidade de adaptação, cruciais na área dos eventos turísticos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning process includes a dialogued exposition of the programmatic contents by the teacher,
complemented with the analysis and discussion of scientific papers and practical cases. At the same time, the use of
active methodologies, simulation of scenarios and/or based on projects, from which students must seek answers and
innovative approaches, favours the understanding and retention of the concepts explained, and stimulates the
development of creativity and flexibility, crucial skills in organization and management of events. The methodologies
used are consistent with the objectives of the course unit, as they contribute to the acquisition, understanding and
application of the contents taught. The teaching of the program is accompanied by contents prepared and/or indicated
by the teacher, made available in the electronic academic platform, to facilitate learning and stimulate research
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capacities. The practical realization of an event, in group, will also allow the guided application of the knowledge
acquired, the discussion among peers, promoting the interaction between students, students and teacher, and in
parallel, contributing to the development of technical and transversal skills, such as time management, teamwork and
adaptability, crucial in tourism events.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ferdinand, N. Kitchin, P. (Eds.). (2012). Events Management: An International Approach. SAGE Publications. 
Getz, D., & Page, S. J. (2016). Event studies: theory, research and policy for planned events (Third Edition). Routledge. 
Getz, D. (2018). Event evaluation: theory and methods for event management and tourism. Goodfellow Publishers. 
Getz, D., Antchak, V., Goldblatt, J., O'Toole, W., Stadler, R., & Ziakas, V. (2021). Dictionary of event studies, event
management and event tourism. Goodfellow Publishers. 
Martin, V. (2015). Manual prático de eventos: gestão estratégica, patrocínio e sustentabilidade. RJ: Elsevier. 
Van Niekerk, M., & Getz, D. (2019). Event stakeholders: theory and methods for event management and tourism.
Goodfellow Publishers, Limited. 
Richards, G. Marques, L. & Mein, K. (eds). (2017). Event design: Social perspectives and practices. Oxon: Routledge. 

Anexo II - Desenvolvimento de Produtos e Destinos Turísticos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenvolvimento de Produtos e Destinos Turísticos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Tourism Product and Destination Development

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 168

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Francisco Gonçalves (ESHT-IPCA)

 Dália Filipa Veloso de Azevedo Liberato (ESHT-P.Porto)
 

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Analisar a especificidade do desenvolvimento de destinos turísticos e respetivos conceitos.

 2. Compreender e justificar a importância da atividade de planeamento, numa ótica de desenvolvimento, no que
respeita às parcerias na gestão de um destino, construção de equipas, tipologias de stakeholders e respetiva atuação,
competitividade dos destinos.

 3. Compreender o conceito de produto turístico, identificar e analisar a especificidade das características e
componentes dos produtos turísticos ajustados aos destinos.

 4. Enquadrar o processo de desenvolvimento de produtos turísticos no planeamento estratégico.
 5. Identificar e debater tendências relativas à evolução dos produtos turísticos, com ênfase nos desafios gerados pela

economia das experiências; 
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6. Investigar e aplicar, em contexto dinâmico, a estruturação das componentes básicas e complementares, e a
sofisticação da oferta, no desenvolvimento, implementação e gestão dos produtos turísticos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Analyse the specificity of tourism destination development and respective concepts.
2. Understand and justify the importance of planning activity, in a development perspective, regarding partnerships in
the management of a destination, team building, types of stakeholders and their action, and destinations
competitiveness. 3.
3. Understand the concept of tourism product, identify, and analyse the specificity of the characteristics and
components of tourism products adjusted to destinations.
4. Frame the process of tourism product development in strategic planning.
5. Identify and discuss trends concerning the evolution of tourism products, with emphasis on the challenges
generated by the experience economy; 
6. Apply, in a dynamic context, the structuring of the basic and complementary components, and the sophistication of
supply, in the development, implementation and management of tourism products.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O desenvolvimento de destinos turísticos.
2. Planeamento e objetivos estratégicos dos destinos.
3. A gestão da oferta e da procura de destinos turísticos.
4. A competitividade dos destinos turísticos.
5. Produto turístico: conceito, componentes, caraterísticas, especificidades e tipologias;
6. Processo de desenvolvimento de produtos turísticos: fases, metodologias, intervenientes e integração no
planeamento e desenvolvimento de destinos;
7. Implementação e gestão de produtos turísticos;
8. Sustentabilidade e economia circular no desenvolvimento de produtos turísticos;
9. Tendências e desafios: os produtos turísticos enquanto experiências. 
10. As tendências do turismo no desenvolvimento de destinos.

9.4.5. Syllabus:
1. The development of tourism destinations.
2. Planning and strategic objectives of destinations.
3. Supply and demand management of tourism destinations.
4. The competitiveness of tourism destinations.
5. Tourism product: concept, components, characteristics, specificities and typologies;
6. The process of developing tourism products: phases, methodologies, stakeholders and integration into planning
and development of destinations;
7. Implementation and management of tourism products;
8. Sustainability and circular economy in tourism product development;
9. Trends and challenges: tourism products as experiences. 
10. Tourism trends in destination development.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos da unidade curricular são coerentes com os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos são
apresentados numa perspetiva evolutiva de consolidação de conhecimentos relativos ao desenvolvimento de
produtos e destinos turísticos. Deste modo, o programa aborda inicialmente conceitos relacionados com o destino
turístico e a gestão do destino, correspondendo ao objetivo 1 o conteúdo programático 1. O objetivo 2, que visa
destacar o papel determinante do planeamento no desenvolvimento do destino, numa perspetiva de crescente
competitividade, será concretizado pelos conteúdos programáticos 2, 3 e 4. Os conteúdos programáticos 5 e 6
correspondem aos objetivos 3 e 4; o objetivo 5 enquadra os conteúdos programáticos previstos nos pontos 8 e 9; os
conteúdos programáticos previstos nos pontos 8 e 9 enquadram-se nos objetivos 5 e 6, assegurando o
enquadramento de produtos turísticos num processo de inovação da oferta, quer no desenho, quer na gestão.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the curricular unit are coherent with the programmatic contents. The programmatic content is
presented in an evolutionary perspective of consolidation of knowledge concerning the development of tourism
products and destinations. Thus, the program initially addresses concepts related to the tourism destination and
destination management, corresponding to the objective 1 program content. The objective 2, which aims to highlight
the key role of planning in destination development, in a perspective of increasing competitiveness, will be achieved
by the programmatic contents 2, 3 and 4. The programmatic contents 5 and 6 correspond to objectives 3 and 4;
objective 5 fits the programmatic contents foreseen in points 8 and 9; the programmatic contents foreseen in points 8
and 9 fit in objectives 5 and 6, ensuring the framing of tourism products in a process of supply innovation, both in
design and management.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino privilegiam os métodos centrados no estudante, procurando promover o desenvolvimento
de competências de pensamento crítico, através do recurso à análise e discussão de artigos científicos, estudos de
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caso, e exemplos de boas práticas nacionais e internacionais, com a dinamização de sessões de debate e reflexão. 
Avaliação Distribuída: 
• Prova de avaliação individual (30%); 
• Projeto de conceção de produto turístico a implementar num destino, desenvolvido em grupo (70%).
Avaliação Final:
- Exame final prático (50%) + exame final teórico (50%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies emphasize the student-centred methods, seeking to promote the development of critical
thinking skills, through the analysis and discussion of scientific articles, case studies, and examples of good national
and international practices, with the promotion of debate and reflection sessions. 
Continuous Evaluation: 
- Individual evaluation test (30%); 
- Design project of a tourism product to be implemented in a destination, developed in group (70%).
Final Evaluation:
- Practical final exam (50%) + theoretical final exam (50%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O processo de ensino/aprendizagem enquadra a exposição dos conteúdos programáticos e a análise e discussão de
casos práticos/boas práticas nacionais e internacionais. A elaboração de um trabalho prático em grupo, com
apresentação e discussão pública, englobará todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, e permitirá a
aplicação prática dos conceitos abordados. As metodologias utilizadas revelam-se assim coerentes com os objetivos
da unidade curricular, na medida em que contribuem para a aquisição, compreensão e aplicação dos conteúdos
lecionados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning process includes the exposition of the programmatic contents and the analysis and discussion
of case studies and good national and international practices. The development of a practical work in group, with
presentation and public discussion, will encompass all the learning objectives of the course, and will allow the
practical application of the concepts covered. The methodologies used are consistent with the objectives of the course
unit, as they contribute to the acquisition, understanding and application of the content taught.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albrecht, J. N. (2016). Visitor Management in Tourism Destinations. CABI Publishing
Hall, M. C. (Ed.) (2017). The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. Routledge.
Luo, Y., Jiang, J., Bi, D. (2020). Tourism Product Development in China, Asian and European Countries. Springer Nature
Singapore. 
Morrison, A. (2019). Marketing and Managing Tourism Destinations (2nd Ed.). Routledge. 
Prebensen, N., Chen, J., Uysal, M. (Eds) (2018). Creating Experience Value in Tourism. CABI.
Prieto, M. (2020). Design Thinking for Tourism Product Development: Application of Design Thinking Techniques to
Achieve Sustainable and Memorable Tourism Experiences. Sciencia Scripts.
Saarinen, J. (2020). Tourism and Sustainable Development Goals: Research on Sustainable Tourism Geographies.
Routledge.
Silva, F., Umbelino, J. (2017). Planeamento e Desenvolvimento Turístico. Edições LIDEL.
United Nations World Tourism Organization. (2011). Handbook on Tourism Product Development. UNWTO.

Anexo II - Marketing e Estratégia em Turismo

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing e Estratégia em Turismo

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Marketing and Strategy in Tourism

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 168

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30
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9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Alexandra Malheiro (ESHT-IPCA)

 Cristina Mouta (ESHT-P.Porto)
 

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Compreender o papel do marketing na empresa, o sistema de marketing e as dimensões funcionais do marketing

turístico;
 2. Conhecer e compreender o comportamento do consumidor, a abordagem dos mercados e as principais variáveis de

marketing e avaliar o impacto das opções relativas às variáveis de marketing na estratégia da empresa;
 3. Perceber em que medida o marketing contribui para o modelo de gestão do turismo;

 4. Entender o conceito de gestão estratégica como sistema integrado e convergente: análise, planeamento,
implementação e controlo da estratégia;

 5. Ser capaz de vigiar toda a envolvente da organização e apreender ou antecipar as suas evoluções, nomeadamente
da procura, concorrência e do meio envolvente;

 6. Conhecer, compreender e aplicar as ferramentas de gestão estratégica orientadas para as oportunidades de
mercado do turismo;

 7. Desenvolver metodologias e técnicas de análise estratégica nas empresas de grande, média e pequena dimensão;
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1. Understand the role of marketing in the company, the marketing system and the functional dimensions of tourism

marketing;
 2. Know and understand consumer behavior, the approach to markets and the main variables of marketing and

evaluate the impact of the options related to marketing variables in the company's strategy
 3. Understand to what extent marketing contributes to the tourism management model

 4. Understand the concept of strategic management as an integrated and convergent system: analysis, planning,
implementation and control of the strategy

 5. Be able to monitor the entire environment of the organization and seize or anticipate their developments, including
demand, competition and the environment. 6;

 6. Know, understand and apply the tools of strategic management oriented to tourism market opportunities
 7. Develop methodologies and techniques of strategic analysis in companies of large, medium and small size.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A natureza e âmbito do marketing e a sua importância para as organizações do turismo

 2. Ética e responsabilidade social no marketing e estratégia no turismo
 3. Do planeamento estratégico ao pensamento estratégico no turismo.

 4. Análise Estratégica: análise do meio envolvente e da empresa;
 5. Formulação da Estratégia e Decisões Estratégicas em turismo.
 6. Gestão de serviços e estratégias de marketing-mix

 7. Gestão do ponto de encontro do serviço e marketing de relacionamentos
 

9.4.5. Syllabus:
 1. The nature and scope of marketing and its importance for tourism organizations

 2. Ethics and social responsibility in marketing and strategy in tourism
 3. From strategic planning to strategic thinking in tourism.

 4. Strategic Analysis: analysis of the environment and the company;
 5. Formulation of the Strategy and Strategic Decisions in tourism.

 6. Service management and marketing-mix strategies
 7. Meeting point management and relationship marketing

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os objetivos da unidade curricular são coerentes com os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos são

apresentados numa perspetiva evolutiva de consolidação de conhecimentos relativos ao marketing e à estratégia
aplicada ao turismo. O objetivo 1 está refletido nos pontos 1 e 2 do conteúdo programático. O objetivo 2 é atingido
pelo ponto 6 do conteúdo programático. O objetivo 3 é abordado no ponto 7 do programa. O objetivo 4 no ponto 3 do
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programa. O objetivo 5 no ponto 4. O objetivo 6 nos pontos 4 e 5 dos conteúdos programáticos. E o objetivo 7 no
capítulo 4.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the course unit are consistent with the course contents. The programmatic content is presented in an
evolutionary perspective of consolidation of knowledge relating to marketing and strategy applied to tourism. Goal 1 is
reflected in points 1 and 2 of the program content. Goal 2 is achieved by point 6 of the syllabus. The objective 3 is
addressed in point 7 of the program. Goal 4 in point 3 of the syllabus. Goal 5 in point 4. Goal 6 in points 4 and 5 of the
syllabus. And objective 7 in section 4. 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino privilegiam os métodos centrados no estudante, procurando promover o desenvolvimento
de competências de pensamento crítico, através do recurso à análise e discussão de artigos científicos, estudos de
caso, e exemplos de boas práticas nacionais e internacionais, com a dinamização de sessões de debate e reflexão. 
Avaliação Distribuída: 
• Ficha de leitura individual (25%); 
• Ficha de leitura em grupo com apresentação (35%)
• Proposta de plano de marketing estratégico (40%).
Avaliação Final:
- Exame final (100%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies emphasize the student-centred methods, seeking to promote the development of critical
thinking skills, through the analysis and discussion of scientific articles, case studies, and examples of good national
and international practices, with the promotion of debate and reflection sessions. 
Continuous Evaluation: 
• Individual reading sheet (25%);
• Group reading sheet with presentation (35%)
• Proposed strategic marketing plan (40%)
Final Evaluation:
- Final exam (100%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O processo de ensino/aprendizagem enquadra a exposição dos conteúdos programáticos e a análise e discussão de
casos práticos/boas práticas nacionais e internacionais. A elaboração de um trabalho prático em grupo, com
apresentação e discussão pública, englobará todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, e permitirá a
aplicação prática dos conceitos abordados. As metodologias utilizadas revelam-se assim coerentes com os objetivos
da unidade curricular, na medida em que contribuem para a aquisição, compreensão e aplicação dos conteúdos
lecionados. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning process includes the exposition of the programmatic contents and the analysis and discussion
of case studies and good national and international practices. The development of a practical work in group, with
presentation and public discussion, will encompass all the learning objectives of the course, and will allow the
practical application of the concepts covered. The methodologies used are consistent with the objectives of the course
unit, as they contribute to the acquisition, understanding and application of the content taught.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dixit, S. K. (Ed.). (2020). The Routledge handbook of tourism experience management and marketing. Routledge.
Horner, S., & Swarbrooke, J. (2016). Consumer behaviour in tourism. Routledge.
Kotler, P., Bowen, J. e Makens, J. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism, (5th ed). USA – Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice-Hall.
Lak, A., Gheitasi, M., & Timothy, D. J. (2020). Urban regeneration through heritage tourism: cultural policies and
strategic management. Journal of Tourism and Cultural Change, 18(4), 386-403.
McCabe, S. (2009). Marketing Communications in Tourism & Hospitality: concepts, strategies and cases. Oxford:
Butterworth-Heinemann
Middleton, V.T.C., Fyall, A., Morgan, M. e Ranchhod, A. (2009). Marketing in Travel and Tourism (4th ed.). Oxford:
Butterworth-Heinemann
Rodrigues, P., & Borges, A. P. (2021), Building Consumer-Brand Relationship in Luxury Brand Management (pp. 223-
243). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4369-6.ch011

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Carla Isabel Barreto Salgueiro de Melo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Isabel Barreto Salgueiro de Melo
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - Susana Andreia Salgueiro Rachão

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Susana Andreia Salgueiro Rachão

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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