
P á g i n a | 1 

 

 
 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.009.02 

 

 

 

Curso Gestão Hoteleira/Restauração e Catering/ Turismo e 
Lazer Ano letivo 2020/21 

Unidade Curricular Gestão de Alimentos e Bebidas ECTS 4 

Regime Obrigatório/Opcional 

Ano 2º Semestre 1º Semestre Horas de trabalho globais 

Docente(s) Paula Proença Total 108 Contacto 45 

Coordenador da Área Romeu Lopes 

 
 
 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 
 

 A unidade de Gestão de Alimentos e Bebidas visa contribuir para a formação dos 

alunos ao nível da chefia do departamento de alimentos e bebidas, em empresas 

hoteleiras, de restauração e catering.  

Nesse sentido ser-lhes-á transmitida a importância e sensibilizada a consciência para o 

ciclo operacional do departamento de Alimentos e Bebidas, bem como o conhecimento 

sobre as diversas técnicas de controlo e gestão da produção e serviços da restauração.  

Pretende-se que os alunos obtenham conhecimentos teóricos e práticos de métodos e 

técnicas de controlo, gestão e planeamento em todas as operações de alimentação e 

bebidas. No final o aluno deverá ser capaz de participar, organizar e planificar as 

diversas tarefas inerentes ao controlo e gestão de produção e serviços de restauração. 

Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta 

em princípios de formação teórica e prática, através de estudos de caso.  

Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões teóricas e práticas na 

formação serão:  

 Método afirmativo com interligação entre técnica expositiva e demonstrativa.  

 Método de interação grupal com recurso à técnica de role play, cabendo ao professor 

do reforço da aprendizagem e da coordenação das tarefas práticas.  

 

A motivação é de fundamental importância, daí recorrer-se a métodos e técnicas de 

estímulo e reforço dos conhecimentos tentando transversalmente interagir para que 

passe o envolvimento total dos alunos com a unidade curricular. 
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2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. O Ciclo Operacional de Alimentação e Bebidas  

1.1 A compra de Mercadorias  

1.2 Definição de Política de Compras  

1.2.1 Documentação de apoio  

1.2.2 Controlo de Compras  

1.3 Receção de Mercadorias  

1.3.1 Localização e equipamento  

1.3.2 Normas de Receção  

1.4 Fichas de Armazenamento  

1.5 Registo e Controlo de Mercadorias  

1.6 Armazenagem de Mercadorias  

2. Estabelecimento e Organização de Brigadas de Trabalho  

2.1 Funções dos elementos  

2.2 Brigada da Cozinha  

2.3 Brigada da Restaurante  

2.4 Cálculo de efetivos  

2.4.1 Fatores que influenciam a composição de uma brigada  

2.4.2 Como calcular uma brigada  

2.4.3 Cálculo brigada cozinha e pastelaria  

2.4.4 Cálculo brigada restaurante e bar  

2. Estabelecimento de horários de trabalho  

2.5.1 Requisitos legais  

2.5.2 Horários de cozinha/pastelaria  

2.5.3 Horários de restaurante/bar  

2.5.4 Horários partidos e contínuos 

3. Gestão de Alimentação de Bebidas  

3.1 Análise do mercado  

3.2 Conceção dos serviços  

3.3 Elaboração de Menus  

3.3.1 Fixação dos preços de venda  

3.3.2 Modelo tradicional  

3.3.3 Em função do investimento  

3.4 O ponto de equilíbrio das vendas  

3.5 Engenharia de Menus  
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3.6 Análise da rentabilidade das vendas de alimentação e bebidas  

3.7 Eficiência da gestão de um restaurante – REVPASH  

4. A orçamentação em alimentação e bebidas  

4.1 A elaboração do orçamento  

4.2 Centro de proveitos  

4.3 Centro de custos  

4.4 Indicadores de gestão departamental  

4.5 Caso Prático 

 
 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

COM OS OBJETIVOS DA UC 

 

Para começar abordaremos a forma como a operação de F&B é definida. 

Seguidamente a importância do ciclo de F&B na mesma, transmitindo também a sua 

importância no Departamento. Continuando para a organização e produção de 

serviços bem como a correta definição e gestão de equipas e brigadas. Pretende-se 

que os alunos adquiram conhecimentos teóricos e práticos sobre métodos e técnicas 

de controlo, gestão e capacidade de planeamento nas diversas secções de F&B, por 

fim os alunos deverão planear, participar e organizar, diferentes tarefas inerentes à 

produção e gestão de serviços. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 

Regime de Avaliação Contínua  

Esta tipologia pressupõe a realização de uma prova escrita e a elaboração de um 

trabalho de grupo, como componente prática.  

O resultado da avaliação em cada prova será expressa numa escala de 0 a 20 valores 

e refletirá a média do desempenho do aluno no componente teórico e teórico-prática. A 

ponderação da prova escrita será de 60%, a ponderação do trabalho prático 35% e a 

participação qualitativa nas aulas 5%.  

A avaliação final à unidade curricular refletirá a média aritmética simples das 

classificações obtidas na totalidade dos momentos da avaliação.  

Avaliação contínua resulta dos seguintes parâmetros de avaliação:  

Teste de Avaliação Escrito (60%)  

Trabalho de grupo (35%)  

Participação qualitativa na aula (5%)  
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Regime de Avaliação Final  

Este tipo de avaliação consiste numa prova escrita (exame), a realizar no final do ano 

letivo. O resultado da avaliação será expressa numa escala de 0 a 20 valores. Os alunos 

que o pretendam ou manifestem interesse, no início do semestre, a componente de 

trabalho prático poderá ser considerada neste tipo de avaliação. A ser considerada a 

ponderação máxima a ser atribuída é de 20% da classificação. 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE 

ENSINO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

 

Com as metodologias aplicadas, os estudantes irão ser dotados de competências 

teóricas e praticas que contribuirão para a sua formação na gestão de um 

departamento de F&B em unidades de restauração, catering ou outros segmentos da 

indústria hoteleira. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
 

No regime de avaliação contínua, é condição essencial para a realização deste tipo de 

avaliação que o aluno tenha participado e assistido no mínimo a 80% das aulas 

teóricas, praticas e teórico-práticas.  
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Um dos objetivos desta unidade curricular é dotar os alunos de conhecimentos que lhes 

permitam obter uma visão global e abrangente do funcionamento da área de vendas na 

hotelaria. Neste sentido, de seguida são apresentados os seguintes objetivos especificos: 

 

- Capacitar para a negociação e simulação de casos práticos.  

- Contribuir para a formação dos discentes ao nível das vendas e da atividade comercial em 

empresas hoteleiras. 

- Conhecer as diversas técnicas de negociação e vendas através dos diversos canais e para 

as diversas tipologias de clientes. 

- Identificar os fatores que influenciam a escolha da técnica de fixação de preços.  

- Capacitar para o planeamento, participação e execução das diversas tarefas inerentes ao 

serviço de vendas e atividades comerciais. 

 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Capítulo I – Negociação 

1.1 Conceitos 

1.2 Fundamentos e características da negociação 

1.3 Negociação integrativa e distributiva  

1.4 Etapas do processo de negociação 

1.5 Características dos negociadores 

1.6 Estratégias/técnicas de negociação  

1.7 Erros a evitar na negociação 
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Capítulo II – Venda de produtos e serviços hoteleiros  

2.1 A importância do Departamento Comercial e Vendas  

2.2 Planeamento e ação comercial  

2.3 A cadeia de distribuição dos serviços hoteleiros  

2.4 Segmentação na indústria hoteleira 

2.5 Importância e gestão da base de dados 

 

Capítulo III - A Importância da Hospitalidade para o Hóspede e para o Empreendedor  

3.1 Conceito de hospitalidade 

3.2 O Ciclo do hóspede 

3.3 O conceito de CRM – Costumer Relationship Management 

3.4 Fidelização de clientes e qualidade de serviço  

 

Capítulo IV– Gestão de Vendas 

4.1 Princípios de Pricing e Revenue Management  

4.2 Software de Revenue Management 

 

Capítulo V– Análise dos principais mercados internacionais relevantes para a 

hotelaria portuguesa  

5.1 Características e oportunidades dos mercados emissores 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC  

 

Com a primeira parte dos conteúdos programáticos transmite-se uma visão geral do 

departamento comercial e de aspetos específicos ligados ao serviço de vendas. A 

transmissão de conhecimentos teóricos e práticos, assim como de métodos e técnicas de 

trabalho ligadas à área de prestação deste tipo de serviços estão presentes em todos os 

pontos dos conteúdos programáticos.  

 

Complementarmente, reforça-se a importância do planeamento, organização e gestão do 

departamento a nível de tarifas, indicadores, políticas e estratégias de ação. A transmissão 

de conhecimentos sobre os princípios de Yield e Revenue Management, associado ao estudo 
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e análise de diferentes mercados emissores para portugal reforçam a visão holística que se 

pretende que o estudante possua neste contexto global em que as empresas operam. O 

conteúdo programático abrange conhecimentos sobre o funcionamento dos estabelecimentos 

de alojamento em equipas neste departamento. 
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• WOOD, R. (2018). Hotel Accommodation Management. Routledge 

 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)  

 

A metodologia de ensino assenta na componente expositiva complementada com técnicas 

ativas. São utilizados: o debate, trabalho em grupo, estudo de casos e resolução de exercícios 

práticos.  

 

A Avaliação Contínua consiste na realização de duas provas de avaliação escrita (de natureza 

teórico-prática) e de um trabalho prático individual. A classificação final do aluno é obtida 
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através da seguinte ponderação: 70% da nota da prova de avaliação e 30% da nota do 

trabalho prático de grupo. Nota minima de 7 valores na prova de avaliação.  

 

A Avaliação por Exame Final consiste na realização de uma prova de avaliação escrita, de 

natureza teórico-prática, que determina a classificação final do aluno. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR  

 

Para cada componente do conteúdo programático existe uma exposição de conceitos assim 

como um debate e estudo de exemplos concretos da aplicação da teoria. Em alguns 

conteúdos programáticos são resolvidos exercícios práticos. Desta forma promove-se a 

reflexão e espírito crítico dos alunos com vista à obtenção de conhecimentos específicos 

requeridos para o desempenho profissional nesta área. A realização de exercícios permite 

desenvolvimento de competências e a aplicação prática dos conhecimentos apreendidos. 

 

Para além disso, pretende-se desenvolver as capacidades pessoais dos alunos através da 

reflexão sobre as diversas componentes teóricas e a sua aplicação no seu saber-saber, saber-

fazer, saber-ser e saber-estar, de modo a que estes futuros profissionais venham a 

desempenhar sua função em colaboração com os outros indivíduos na organização.  

 

A forma de avaliação permite aferir o nível de conhecimentos dos alunos assegurando que 

possuem conhecimentos sobre todos os conteúdos programáticos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE  

 

Na avaliação contínua a cada aluno será exigida a obrigatoriedade de presença num mínimo 

de 2/3 das aulas lecionadas e das sessões de orientação tutorial para as quais seja 

convocado. Tal condição apenas não se aplica aos alunos com estatuto de trabalhador-

estudante. 
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8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

O docente está disponível no gabinete pessoal da ESTH, de acordo com o horário 

estabelecido (a definir) e aprovado pela Direção da ESTH para o atendimento aos estudantes, 

ou através do correio eletrónico. 

 

9. OUTROS  

 

A plataforma SIGARRA 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. 

 

             

 

 

 

 


