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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925428  - Actividades de Alojamento Turístico 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 811 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Victor Manuel Figueira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico-
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prático e 

laboratorial 
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Seminário 
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Estágio 
(E) 
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tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos de aprendizagem são: Aferição do papel dos estabelecimentos/serviços de alojamento no sistema de produção 
turística; Compreender a estrutura organizacional dos principais tipos de estabelecimentos de alojamento; Realçar a importância 
dos sistemas e processos que, combinando a informática com as técnicas de gestão hoteleira, facultam informações de gestão 
susceptíveis de clarificar a qualidade, a produtividade e a rendibilidade dos diferentes serviços prestados. 

Competências fundamentais: ter uma marcada orientação de serviço para o cliente; dominar o conhecimento operativo no 
âmbito do alojamento. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Enquadramento do sector alojamento no seio do sistema produtivo turístico; 

2. Noções das várias tipologias de alojamento e legislação associada; 

3. Conceitos de gestão aplicados aos alojamentos; 

4. A orgânica interna dos estabelecimentos hoteleiros e os principais perfis profissionais; 

5. Principais processos e operações de produção hoteleira; 

6. Exercícios praticos com o software NewHotel Cloud PMS 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos da presente UC visam dotar os discentes dos conhecimentos gerais que permitam conhecer o 
papel que os estabelecimentos de alojamento prestam no contexto das actividades turísticas, assim como conhecer todos os 
serviços associados. O conhecimento de meios de gestão e tecnologia informática associada é também evidenciado com um 
factor relevante. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interactivo, com recurso às tecnologias de informação e comunicação; Realização de exercícios 
práticos em sala de aula, em grupo e individualmente; Visitas de estudo aos alojamentos para complementar e enquadrar o 
conhecimento adquirido com a pratica diária das empresas. Componente pratica intensiva com software New Hotel Cloud PMS  
essencial para o "saber fazer, fazendo" traduzidas em vários exercícios de simulação, análise e interpretação. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino visam diversificar as estratégias em termos pedagógicos, e aliar a teoria à prática. É estimulada a 
participação dos alunos, individualmente e em grupo, por forma a fomentar a sua iniciativa,assim como colocá-los face a 
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desafios práticos que estimulem a sua proactividade. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é realizada será feita mediante a realização de uma prova de avaliação escrita dos conhecimentos teóricos e da 
elaboração de exercícios práticos a realizar no software New Hotel Cloud PMS. 

(De acordo com o Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja e do Guia de 
Funcionamento da Unidade Curricular) 
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