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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925432 – Novas Tecnologias em Turismo 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 481 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Pedro Manuel Mendonça da Silva Cravo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(T) 
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teórico-
prático 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 
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de campo 

(TC) 
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(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       60                                     90 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Permitir a familiarização com as novas tecnologias e a sua possível utilização/aplicação nas diferentes atividades turísticas; 
Desenvolver competências ao nível da identificação, definição, planeamento e manipulação de diversas tecnologias e sistemas 
de informação em turismo; Dominar os principais aspetos da obtenção, disponibilização e gestão de informação recorrendo a 
tecnologias Web. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução às novas tecnologias; 

2. Novas tecnologias nas diferentes atividades turísticas: alojamento, restauração, transportes, animação, distribuição, gestão 
de destinos; 

3. Sistemas de informação para o turismo; 

4. Webmarketing e comércio eletrónico (e-commerce e m-commerce); 

5. Redes sociais e turismo; 

6. Tecnologias móveis: telemóveis, GPS, tablets (m-tourism). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dos três objetivos principais da unidade curricular, o primeiro (permitir a familiarização com as novas tecnologias e a sua 
possível utilização/aplicação nas diferentes atividades turísticas) é alcançado através dos pontos 1, 2 e 6 dos conteúdos 
(introdução às novas tecnologias; novas tecnologias nas diferentes atividades turísticas; tecnologias móveis). O segundo 
objetivo (desenvolver competências ao nível da identificação, definição, planeamento e manipulação de diversas tecnologias e 
sistemas de informação em turismo) é alcançado com o ponto 3 dos conteúdos (sistemas de informação para o turismo). O 
terceiro objetivo (dominar os principais aspetos da obtenção, disponibilização e gestão de informação recorrendo a tecnologias 
Web) é desenvolvido nos pontos 4 e 5, onde se exploram as diferentes ferramentas Web (webmarketing, comércio eletrónico e 
redes sociais). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interativo, com recurso às tecnologias de informação e comunicação; Realização de exercícios 
práticos em sala de aula, em equipa e individualmente; Realização de seminários com entidades externas; Realização de visitas 
de estudo. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Todos os objetivos de aprendizagem da unidade curricular são explorados com a realização de trabalhos práticos de análise do 
uso de novas tecnologias em turismo. Para além dessa componente prática, estes objetivos são consolidados pelos 
fundamentos teóricos lecionados, bem como através das discussões em sala de aula e realização de testes escritos individuais. 
Como ferramenta de suporte da aplicação destas metodologias é utilizada a plataforma de e-learning “Moodle”. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Regime de avaliação contínua sem realização de exames. Todos os alunos, sejam ordinários ou trabalhadores- 

estudantes, estão sujeitos ao seguinte regime de avaliação: 

• Realização de um teste escrito; e 

• Trabalhos práticos de pesquisa e investigação de diversos aspetos relacionados com o uso de novas tecnologias em turismo. 
Os trabalhos efetuados pelos alunos serão objeto de apresentação em aula. 
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