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Curso Turismo e Lazer 

 

Ano letivo 2017/18 

Unidade 
Curricular 

Planeamento e Desenvolvimento 
Turístico 
 

ECTS 4 

Regime Obrigatório 
 

Ano 2 Semestre 2S Horas de trabalho globais 

Docente(s) Manuel António Brites Salgado 
 

Total 108 Contacto 45 

 

Objetivos, Competências e Resultados de Aprendizagem 

Pretende-se capacitar os alunos para conhecer os principais conceitos, conteúdos e 

componentes do planeamento em turismo numa perspetiva sistémica com vista a atingir o 

desejável desenvolvimento sustentável e competitivo, nos âmbitos de atuação, de modo a:  

a) conhecer a contextualização científica do planeamento e desenvolvimento turístico com o 

intuito de contribuir para interpretar o caminho para a sustentabilidade e a competitividade 

de destinos; b) sensibilizar os alunos relativamente ao caráter contínuo do processo de 

planeamento turístico, para o qual é fundamental a cooperação e coordenação entre os 

diferentes agentes envolvidos no turismo, condição essencial para um turismo sustentável; c) 

proporcionar os conhecimentos práticos que permitam implementar os estudos e projetos de 

desenvolvimento turístico em vários tipologias de destinos, bem como compreender as 

diferentes componentes da gestão da sustentabilidade do turismo num processo de 

monitorização da atividade turística. 

 

Programa 

I - Desenvolvimento sustentável no turismo 

II - Planeamento turístico 

III - Implementação do desenvolvimento turístico 

 

 

Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da UC 

Cada capítulo dos conteúdos da UC pretende atingir um objetivo. Assim, a articulação abaixo 

apresentada entre conteúdos e objetivos, permite demonstrar a coerência visada: o cap. I 

responde ao ponto a; II ao ponto b; III ao ponto c. 

 

Métodos de Ensino 
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a) exposição oral apoiada em projeção de esquemas, imagens e filmes, tabelas e gráficos e, 

ainda, ideias-chave, devidamente enquadrados em textos bibliográficos de base; b) consulta às 

obras da bibliografia fundamental e a artigos científicos e de imprensa;  

c) convite à compreensão e interpretação dos conceitos e a sua confrontação com situações 

reais do turismo, nomeadamente através de estudos de caso e uma visita de estudo; d) 

participação dos alunos em sala de aula numa análise exemplificativa entre o conhecimento 

científico e as situações mais pertinentes do quotidiano do turismo; e) uso da plataforma de 

eLearning do IPG, onde são disponibilizados conteúdos da UC.  

 

Modo de Avaliação 

Avaliação distribuída com exame final 

 

Componentes de Avaliação 

Tipo: Aulas - Participação presencial (estimativa) 495 horas  

Tipo: Teste/Exame - Avaliação contínua considera a realização de uma frequência 2 

horas  

Tipo: Teste/Exame - Trabalho prático de grupo sobre o desenvolvimento turístico a 

nível regional e sua apresentação ,5 horas  

 

Avaliação Contínua 

A avaliação contínua pressupõe o acompanhamento regular do ensino-aprendizagem e a 

avaliação periódica segue as regras definidas no Regulamento Escolar dos Cursos de 1.Âº Ciclo 

do IPG. Este tipo de avaliação contínua considera a realização de uma frequência, no final do 

semestre, de um trabalho prático de grupo sobre o desenvolvimento turístico a nível regional e 

sua apresentação. A nota final da UC resulta da média ponderada da frequência (50%), que 

tem nota mínima de 8 valores, e do trabalho de grupo (50%). 

 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de 

Aprendizagem da UC 

A plataforma de e-learning do IPG constitui uma base de dados na qual são 

disponibilizados materiais importantes à aprendizagem dos conteúdos da UC, em 

complemento aos livros. Este instrumento é utilizado para comunicar com os discentes 

através de avisos. 
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SUBJECT DESCRIPTION 

 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 
Course Tourism and Leisure Academic Year 2017/18 
Subject Tourism Planning and Development ECTS 4 
Type of 
course 

Mandatory 

Year 2 Semester 2S Student Workload 

Professor(s) Manuel António Brites Salgado 
 

Total  Contact  

 

Assessment Components 

Tipo: Aulas - Participação presencial (estimativa) 495 horas  

Tipo: Teste/Exame - Avaliação contínua considera a realização de uma frequência 2 

horas  

Tipo: Teste/Exame - Trabalho prático de grupo sobre o desenvolvimento turístico a 

nível regional e sua apresentação ,5 horas  

 

 

  


