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Introdução:
O exame do módulo A Procura Turística da disciplina de Turismo e Técnicas de Gestão destina-se a alunos que não obtiveram aproveitamento neste módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da mesma.
Conteúdos
1. Noção e formação da procura
turística
2. Motivações turísticas e
comportamentos associados

Objectivos
- Identificar o conceito de procura turística e
os diversos segmentos que lhe estão
inerentes;

3. Consumo turístico

- Identificar as diferentes motivações
turísticas;

4. Determinantes da procura turística
4.1 Determinantes estruturais
4.2 Determinantes conjunturais

- Explicar os principais determinantes da
procura turística;

5. Medidas e índices da procura
turística

- Identificar algumas tendências da procura
turística a nível nacional e mundial.

Estrutura da prova
A prova é constituída por três partes.
A primeira parte é constituída por 6 questões, podendo
algumas incluir alíneas e exigir cálculos e elaboração
de gráficos;
A segunda parte é constituída por 7 questões. Inclui
questões de resposta curta e questões de resposta
extensa.
A terceira parte é constituída por 3 questões (sendo
possível a inclusão de alíneas). Inclui questões de
resposta fechada e de resposta extensa.

6. Evolução da procura turística
Material a utilizar:
 O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
 Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», nem de corrector.
 O examinando deve ser portador de folha de teste, régua e calculadora não alfanumérica.
 Não é permitido a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.
Critérios gerais de correcção:
 - Utilização adequada de conteúdos
 - Capacidade de análise e interpretação da informação proposta
 - Utilização de terminologia adequada quer de natureza específica da disciplina quer no domínio da expressão escrita em Língua Portuguesa
 - Objectividade e capacidade de síntese bem como clareza da resposta, tendo em atenção a coerência das ideias e /ou argumentos.
 - Todas as questões que não estiverem devidamente identificadas terão a cotação zero
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Cotações
A prova está cotada em
200 pontos.
1ª Parte
80 Pontos
2ª Parte
80 Pontos
3ª Parte
40 Pontos

