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3º Período

2º Período

1º Período

Conteúdos programáticos
Módulo 4 – Relações públicas no Turismo
(36 horas)
1.Conceito de Relações Públicas
1.1. Evolução do conceito ao longo do
século XX
1.2. O profissional de relações públicas: finalidades e funções;
2. Conceito de atitude
2.1. Componentes das atitudes (cognitiva, afetiva, comportamental)
2.2. Formação e desenvolvimento das
atitudes
2.3. Modificação de atitude
2.4. Relação entre atitude e opinião (a
opinião como expressão de atitudes latentes)
3. Conceito de Opinião Pública 4. Medição
da Opinião Pública

Módulo 5 – Procedimentos administrativos em
receção (36 horas)
1. Os serviços de receção nas empresas turísticas
1.1. Os serviços de receção no sector da informação turística
1.2. Tipologia e identificação das diferentes
formas de organização
1.3. Os serviços de receção nas unidades
de alojamento
1.4. Os serviços de receção nas agências
de viagens e transportes
2. Procedimentos administrativos - áreas de
aplicação das TIC
2.1. Software tipo da atividade comercial
2.1.1. A documentação comercial eletrónica
2.2. A linguagem comercial e administrativa;
2.3. A comunicação escrita e oral
2.3.1. O tratamento e o circuito interno da correspondência.
2.3.2. O atendimento telefónico
2.3.3. O tratamento e armazenamento de dados;
3. Técnicas de arquivo
3.1. Conceito e funções
3.2. Requisitos e caracterização
3.3. Critérios de classificação e arquivo
3.4. Principais regras de arquivo informático
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AURÉLIA DE SOUSA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS

I – CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS

II – ATITUDES /VALORES

Reconhecer o papel e o serviço de relações públicas, no desenvolvimento e
consolidação das organizações ao longo dos diferentes contextos históricos;
Utilizar conhecimentos acerca do perfil, funções, e áreas de atuação de um
relações públicas;
Utilizar conhecimentos de planeamento e pesquisa documental nos sectores
público e privado;
Conhecer o processo, e os métodos de formação da opinião pública;
Identificar as condicionantes presentes na formação / modificação das atitudes
e a consciencialização da opinião pública;
Caracterizar os diferentes tipos de empresas turísticas;
Identificar o funcionamento interno da empresa - circuitos formais, informais e
objetivos;
Conhecer funções e requisitos.

Melhorar as relações interpessoais, competências relacionais e regras sociais e
empresariais;
Contribuir para a melhoria das competências pessoais e profissionais de um técnico
de Turismo.
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