
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Operações Turísticas  Ano: 2.º  Curso: Profissional - TIAT 

 

Planificação Anual 

Semestre UFCD Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º Técnicas de venda 

1. Funções do vendedor  
2. Competências do profissional de vendas  
3. Competências de comunicação na venda  
4. Etapas da venda  
5. Controlo da venda 

30 

1.º 
Orçamentação de produtos e 
serviços turísticos 

1. Orçamentação  
1.1. Cálculo orçamental do produto ou serviço turístico  
1.2. Conceito de custo fixo e custo variável  
1.3. Conceito de breakeven-point 

60 

1º/2.º Turismo Seguro 

1. "Turismo Seguro” 
1.1. Fundamentos de saúde e segurança no trabalho  

1.1.1. Regulamento de saúde e segurança dos 
estabelecimentos comerciais, escritórios e serviços  
1.1.2. Regime jurídico do enquadramento da segurança, 
higiene e saúde no trabalho  
1.1.3. Regime jurídico dos acidentes e das doenças 
profissionais  
1.1.4. Risco efetivo e risco potencial  
1.1.5. Causalidade dos acidentes de trabalho  
1.1.6. Classificação dos acidentes de trabalho  
1.1.7. Participação dos acidentes  
1.1.8. Controlo estatístico da sinistralidade 

2. Legislação – atividade turística  

60 



 

2.1. Legislação de trabalho  
2.1.1. Direitos e deveres dos trabalhadores  
2.1.2. Tipo de vínculos contratuais  
2.1.3. Condições especificas de exercício da profissão  
2.1.4. Responsabilidades das unidades hoteleiras, 

unidades de restauração, transportadoras, etc…  
2.1.5.  Questões deontológicas 

2.2. Gestão de riscos  
2.2.1. Risco efetivo e risco potencial 
2.2.2. Causalidade dos acidentes de trabalho  
2.2.3. Classificação dos acidentes de trabalho  
2.2.4. Participação dos acidentes  
2.2.5. Controlo estatístico da sinistralidade 

2.3. Ambiente de trabalho  
2.3.1. Principais causas motivadoras de riscos associados  
2.3.2. Medidas de proteção e prevenção 
2.3.3. Modos de atuação em caso de acidente 
2.3.4. Técnicas de Socorrismo– caracterização e aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

4365 - Técnicas de venda 

a. Compreende e explica o conceito de venda e a sua importância no 
turismo.  
b. Compreende a importância de um bom vendedor.  
c. Conhece o perfil de um bom vendedor.  
d. Conhece o que é necessário para ser um bom vendedor.  
e. Compreende a importância da comunicação, verbal e não-verbal, nas 
vendas.  
f. Conhece a eficácia da comunicação assertiva para a venda de um 
produto/serviço. 
g. Entende as técnicas de venda de um produto/serviço. 
h. Identifica as várias etapas de uma venda 
i. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  
j. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
k. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas;  

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 



 

l. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

3489 - Orçamentação de produtos 
e serviços turísticos 

a. Compreende e explica a variação dos preços no setor do turismo.  
b. Compreende os preços dos serviços/produtos turísticos portugueses 
quando comparados com outros países.  
c. Conhece o cálculo do índice de competitividade de um determinado 
produto/serviço turístico.  
d. Conhece o cálculo orçamental de um produto/serviço turístico.  
e. Compreende a importância do orçamento de um produto/serviço 
turístico. 
f. Compreende e explica o conceito de custo fixo e custo variável. 
g. Entende os cálculos dos custos total, fixo, variável, médio e 
semivariável. 
h. Compreende e explica o conceito de breakeven – point. 
i. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  
j. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
k. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas;  
l. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

3481 - Turismo Seguro a. Compreende e explica o conceito de turismo seguro. Fichas de trabalho. 



 

b. Compreende os fundamentos de saúde e segurança no trabalho. 

c. Conhece a legislação de trabalho relacionada com a atividade 

turística. 

d. Conhece várias técnicas de gestão de riscos. 

e. Compreende as várias medidas de proteção e prevenção em 

ambiente de trabalho. 

f. Domina capacidades de atuação em caso de acidente. 

g. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 

descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 

credibilidade; 

h. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas; 

i. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 

negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 

formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação 

Notas: 

- A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo. 

- Em cada módulo, a classificação final resulta da média aritmética dos descritores avaliados. 

 


