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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 do setor turístico e, em 

particular, dos intermediários. Pretende-se que os alunos obtenham conhecimentos sobre o 

funcionamento dos sistemas de distribuição, em particular sobre as suas estruturas, 

vantagens e desvantagens, tendências e impactos das novas tecnologias no setor.  

 

Outro objetivo é transmitir conhecimentos específicos sobre a atividade dos agentes 

intermediários (em particular as agências de viagens e os operadores turísticos) e o seu papel 

no seio do sistema turístico. Pretende-se, também, que os alunos aprendam e desenvolvam 

as aptidões profissionais exigidas na atividade das agências de viagens e dos operadores 

turísticos, com especial incidência sobre a criação de pacotes turísticos.  

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Turismo, viagens e produto turístico 

1.1 Conceitos gerais 

1.2 Procura turística 

1.3 Oferta turística 

1.4 Produto Turístico 

1.5 A importância do turismo na economia mundial e nacional 

 

2. Sistemas de distribuição e intermediários. 

2.1. Distribuição turística: conceitos e funções 

  2.1.1 Evolução da distribuição turística 

  2.1.2 A importância da distribuição turística para o setor do turismo 
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2.2 Condicionantes e constrangimentos da distribuição turística 

2.3 Canais de Distribuição e Intermediários. 

 2.3.1 Enquadramento legal da atividade em Portugal 

 2.3.2 Operadores turísticos 

 2.3.3 Agências de Viagens 

 2.3.4 Outros intermediários 

2.4 CRS e GDS 

2.5 Desintermediação e reintermediação 

2.6 Impacto das TIC nos sistemas de distribuição 

2.7 Tendências e desafios na distribuição turística 

 

3. Programação de pacotes turísticos 

3.1 Elementos prévios e fundamentais à programação turística e construção de 

pacotes turísticos 

3.2 Tipologia de programas 

3.3 Fases e elementos nucleares da construção de pacotes turísticos 

3.4 Informação necessária a recolher para a construção de pacotes turísticos 

3.5 Informação necessária a inserir nos pacotes turísticos 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC  

 

O primeiro ponto dos conteúdos programáticos visa desenvolver conhecimentos sobre os 

vários sistemas de distribuição turística assim como dos intervenientes nos mesmos. É 

também abordado o caso específico dos sistemas informatizados devido às suas 

caraterísticas específicas que influenciam o funcionamento os sistemas de distribuição, 

demonstrando os novos desafios do setor.  

 

Para além do funcionamento da distribuição turística de um modo geral, são abordados os 

casos específicos das agências de viagens e dos operadores turísticos e das funções que 

estão associadas a estes intermediários. Assim, proporciona-se formação específica sobre o 

papel e o funcionamento operacional destes agentes intermediários do mercado turístico, 

assim como do seu papel no seio do sistema turístico. 
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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 uma prova de avaliação escrita (de natureza 

teórico-prática) e um trabalho escrito. A classificação final do aluno é obtida através da 

seguinte ponderação: 70% da nota da prova de avaliação e 30% da nota do trabalho prático.  
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A aprovação na unidade curricular implica uma nota mínima de 7 valores na prova de 

avaliação. O aluno passará automaticamente para o regime de avaliação por Exame Final no 

caso de ter uma nota inferior a 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 trabalhos permite 

desenvolvimento de competências e a aplicação prática dos conhecimentos apreendidos. 

 

Para além disso, pretendeu-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 foi exigida a obrigatoriedade de presença num mínimo de 

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

convocados. 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 esteve disponível no gabinete pessoal na ESTH, de acordo com o horário 

estabelecido e aprovado pela Direção da ESTH para o atendimento aos estudantes e 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 foi utilizado para comunicar com os discentes através de avisos. 

 

             

 

 

 


