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PLANIFICAÇÃO ANUAL 

Documentos Orientadores: 
Programa da Disciplina de Geografia do Turismo Cursos Profissionais de Nível Secundário (Componente 
de Formação Técnica, Curso de Turismo – Referenciais da ANQEP 

 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS AVALIAÇÃO 

 
 

UFCD 4304 - Orde-
namento do Território 

-Identificar os principais ins-
trumentos da política de Or-
denamentodo Território e 
Urbanismo. 
 
- Identificar os principais ins-
trumentos e medidas que 
permitem uma articulação 
entre o ambiente e a agricul-
tura. 
 
- Reconhecer a importância 
do património histórico-
cultural no processo de pla-
neamento. 
 
 
 

 
- A dualidade crescimento económico 
/desenvolvimento: o desenvolvimento sus-
tentável. 
 
- O Planeamento Territorial: A Política de 
Ordenamento do Território e Urbanismo – 
principais finalidades e instrumentos de ges-
tão territorial: 
Vertentes: física e socioeconómica; 
O carácter dinâmico do processo de plane-
amento; 
 Os Planos e as diferentes escalas de inter-
venção: nacional, regional e local, por 
exemplo: PDR, PROT, PDM; 
 A participação pública nas várias fases de 
planeamento; 
Os planos municipais – planos de formas de 
uso e ocupação do solo – PDM, PU, PP; 

 
- Áreas Urbanas e Urbanizáveis: 
 Zona de edificabilidade intensiva 
 Zona de concentração industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 horas de Formação 
=30 tempos de 50 minu-
tos 

 

 
 
 

Testes e fichas de 
avaliação  
 
Trabalhos Indivi-
duais (fichas de 
trabalho, relató-
rios de saídas de 
campo e de visitas 
de estudo...)*  
 
Trabalhos de pes-
quisa em grupo 
ou individuais*  
 
Apresentações 
orais 
 
 

 Técnicas de repre-
sentação gráfica e 
cartográfica 
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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS N.º DE AULAS AVALIAÇÃO 

 
- Áreas Não Urbanas e Não Urbanizáveis ou 
Áreas de salvaguarda:  
RAN, REN e áreas de valorização paisagística 
 
-O Património histórico-cultural no processo 
de planeamento: 
 Processo de classificação 
 Processo de reabilitação 
 

(*) os trabalhos individuais e de grupo são avaliados com média ponderada consoante a sua especificidade. 


