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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2021/2022

Gestão Turística e Cultural

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 14880/2013 de 15/11/2013

Ficha da Unidade Curricular: Direito e Legislação do Turismo

ECTS: 3; Horas - Totais: 81.0, Contacto e Tipologia, T:15.0; TP:15.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964154

Área Científica: Direito

Docente Responsável

Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida

Professor Adjunto

Docente(s)

Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Os alunos devem conhecer o ramo do Direito que regula as relações de turismo; os institutos e

as profissões do setor do turismo. Pretende-se que os alunos saibam identificar as questões

jurídicas relacionadas com este setor,interpretar as normas jurídicas e determinar a solução

jurídica.

Conteúdos Programáticos

Noções gerais de Direito.

Plano para o Desenvolvimento do Turismo.

Política de Turismo e Administração Pública.

Empreendimentos turísticos.

Agentes de Animação Turística.

Estabelecimentos de restauração e bebidas.

Regime Jurídico do Consumo do tabaco e do álcool.

Declaração de interesse para o turismo.

Agências de viagem e turismo.
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Direitos reais de habitação periódica.

Metodologias de avaliação

A avaliação contínua será realizada através de um teste escrito e um trabalho a ser apresentado

em contexto de aula, sendo que, cada um dos elementos terá uma ponderação de 50%, na nota

final. Em nenhum destes momentos de avaliação o discente pode ter nota inferior a 8 valores,

sob pena de ser, de imediato, admitido a exame final.

No exame final, a nota mínima é de 10 valores, não sendo contabilizada a nota do trabalho.

Software utilizado em aula

Power-points.

Estágio

N/A

Bibliografia recomendada

- , .(2010). Introdução ao Estudo do Direito . 3ª, Editor Pedro Ferreira. Lisboa
- , .(2018). Direito do turismo . 1ª, Almedina. Coimbra
- Quintas, P. (2021). Direito do Turismo . Livraria Almedina. Coimbra
- Plano de recuperação do turismo.(2021, 0 de maio). Jornal de turismo online

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Os conteúdos programáticos abrangem temáticas que permite concretizar o objectivo de

introduzir os alunos nas questões jurídicas relativas ao campo da legislação do turismo. Serão

privilegiadas questões concretas, nomeadamente a concretização dos objetivos do plano

estratégico nacional de turismo, os processos de licenciamento dos vários agentes da atividade

turística e as funções e importância do Instituto do Turismo de Portugal, I.P. . Os temas

seleccionados visam preparar os alunos para pesquisar, identificar e aplicar a multiplicidade de

normas jurídicas aplicáveis ao setor do turismo.

Metodologias de ensino

Aulas teóricas e teórico-práticas.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

As metodologias adoptadas permitem estabelecer a ponte entre a teoria e a prática através de da

identificação de diferentes questões jurídicas, do ponto de vista teórico, seguindo-se a análise de

casos concretos e a determinação da solução jurídica de acordo com a respetiva legislação
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aplicável.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável

Programas Opcionais recomendados

N/A

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e

produtivo e o trabalho digno para todos;
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