
 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.009.02 

 

P á g i n a  | 1 

Curso  Turismo e Lazer Ano letivo 2020/2021 

Unidade Curricular Sistemas Globais de Distribuição ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Docente (s) Vitor Manuel Gomes Roque (Ph.D) Total 162 Contacto 60 

Responsável/Regente 

da Unidade Curricular 
Gonçalo Poeta Fernandes (Ph.D) 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta unidade curricular, pretende-se colocar ao dispor dos alunos conhecimentos que 

lhes permitam optar pela área profissional de agências de viagens, com uma formação de 

base sólida em termos da utilização dos Sistemas Globais de Distribuição – SGD (Global 

Distribution System – GDS), nomeadamente do sistema Galileo, que é o que atualmente 

possui uma maior abrangência no mercado português. Pretende-se, também, complementar 

a formação teórica sobre agências de viagens e sistemas de distribuição em turismo, 

lecionadas na unidade curricular de Operações e Intermediação Turísticas. 

Com esta unidade curricular pretende-se que os alunos consigam apreender os aspetos 

práticos ligados às operações práticas de utilização de um SGD. Assim, pretende-se que os 

alunos obtenham conhecimentos teóricos e práticos sobre métodos e técnicas de trabalho 

ligadas à área de agências de viagens. Nomeadamente, que compreendam o 

funcionamento e a utilização dos SGD por parte das agências de viagens e que, 

futuramente, sejam capazes de se integrar em equipas de trabalho nessa área. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os conteúdos programáticos correspondentes ao sistema informático são: 

a. Introduction 

b. Timetables and Availability 

c. Selling flight segments 

d. Booking files 

e. Suplementary data 

f. Modifying the itinerary 

g. Modifiyng booking files 

h. Fare displays 

i. Fare quotations 

j. Ticket production 

k. Advanced seat assignments 

l. Client files 

m. Queues 

n. Reference information 

GFUC previsto 
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o. Travelscreen 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular fornece conhecimentos específicos sobre o sistema Galileo, sendo 

este o Sistema Global de Distribuição (SGD) que, atualmente, possui uma maior 

abrangência no mercado português.  

Os conteúdos programáticos abrangem várias funções que os agentes de viagens realizam 

no atendimento a clientes através desta ferramenta informática. Assim, são apresentados 

aos alunos conhecimentos teóricos e exercícios práticos que permitem perceber o 

funcionamento dos SGD e das funções de atendimento e venda ao consumidor. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

OBRIGATÓRIA: 

Roque, V. (2021); Manual de Apoio à Execução das Entradas para a Prática de GALILEO – 

ESTH, IPGuarda.  

GALILEO – Manual do Aluno – Reservas, Tarifas e Emissões by Travelport. 

Documentação de apoio existente no sistema Galileo. 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino assenta maioritariamente na resolução de exercícios práticos. 

A avaliação da aprendizagem é feita por avaliação periódica (ao longo do semestre letivo), 

avaliação por exame e avaliação por recurso.  

A avaliação periódica consiste na realização de uma prova de avaliação e um trabalho 

prático de grupo (TPG). A prova de avaliação é realizada maioritariamente com recurso à 

aplicação GALILEO (parte prática – PP) e uma 2ª parte da avaliação é feita em papel (parte 

teórica/escrita – PE).  

Uma assiduidade inferior a 75% não permite a realização da avaliação periódica.  

• Avaliação Periódica = PE*20% + PP*60% + TPG*20%. Para a realização da 

avaliação periódica é necessário a realização do TPG. 

• Exame = PE*25% + PP*75%. 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.009.02 

 

P á g i n a  | 3 

ou 

• Exame = PE*20% + PP*60% + TPG*20% (desde que o aluno tenha realizado o 

TPG). 

• Recurso = PE*25% + PP*75% 

Obs: 

A UC tem nota mínima de 7,00 valores, na escala de 0-20 valores aplicável as todos os itens 

(PE, PP e TPG). 

Se o critério de nota mínima for aplicado numa qualquer avaliação na nota do aluno aparece 

este valor. 

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 a resolução de exercícios práticos. Desta forma, o aluno obtém conhecimentos 

teóricos e práticos sobre métodos e técnicas de trabalho. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

75% de presenças obrigatórias para a realização da avaliação periódica. 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Vitor Manuel Gomes Roque | vitor.roque@ipg.pt | gab. 15 | 238 320 800 | VoIP 6215. 

Horário de atendimento:  

9. OUTROS 

Devem ser seguidas as regras gerais de utilização dos laboratórios de informática definidas 

pelo IPG. 

 


