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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: Turismo Patrimonial e Desenvolvimento Local

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, T:15.0; TP:30.0;

Ano | Semestre: 3 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964169

Área Científica: Turismo

Docente Responsável

Luís Manuel Mota dos Santos Figueira

Professor Coordenador

Docente(s)

Luís Manuel Mota dos Santos Figueira

Professor Coordenador

Objetivos de Aprendizagem

O aluno deverá:

- ser capaz de observar o turismo e o património na ótica de desenvolvimento sustentável,

compreendo a complexidade da relação entre turismo e uso do património;

- dominar conceitos e intervenções em gestão turística e cultural observando a Agenda 2030 e

seus ODS.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

O aluno deverá:

- ser capaz de observar o turismo e o património na ótica de desenvolvimento e de compreender

a complexidade da relação entre salvaguarda patrimonial e uso turístico-cultural;

- dominar conceitos e desenhar intervenções no domínio das competências da gestão turística e

cultural.

Conteúdos Programáticos
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1. Conceitos e enquadramentos: o caso da Agenda 2030 da ONU e seus ODSs

2. A função do Património na organização dos produtos turísticos

3. A apropriação do património segundo os objetivos de Desenvolvimento

4. Ensaio sobre Turismo patrimonial e Desenvolvimento Local (trabalho teórico-prático)

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Conceitos e explicitações de casos com interesse para aprofundar este ponto de entrada na

matéria desta u.c.

1.1. Turismo patrimonial

1.2. Desenvolvimento local

2. A função do Património na organização dos produtos turísticos

2.1. Enquadramentos jurídicos e técnicos: inventariação, classificação, integração turística

2.2. Medidas de Política: (OMT ? Organização Mundial do Turismo); UNESCO (Sítios Património

Mundial) e (PENT ? Plano Estratégico Nacional de Turismo)

3. A apropriação do património segundo os objetivos de Desenvolvimento

3.1. O Turismo e as economias regionais e locais

3.2. Os projetos locais e regionais e as ADLs (associações de desenvolvimento local)

3.2.1. Apresentação e comentário sobre casos de estudo

4. Ensaio sobre Turismo patrimonial e Desenvolvimento Local, na forma de projeto de aplicação

(a desenvolver em termos de trabalho teórico-prático)

Metodologias de avaliação

Avaliação - Componente teórica: 50%; Componente prática: 50%.

O aluno é aprovado com 10 valores

Software utilizado em aula

Ver e-learning

Estágio

Não se aplica

Bibliografia recomendada

- Lopes, R. (2001). Competitividade, Inovação e Territórios . Cascais, Celta Editora. Cascais
- Hall, C. e Al, E. (1999). The Geography of Tourism and Recreation - Environment - Spacem .
London, Routledge. London
- Vieira, J. (2007). Planeamento e Ordenamento Territorial do Turismo . Lisboa, Editorial Verbo.
Lisboa
- Timothy, D. (2011). Cultural Heritage and Tourism: An Introduction. . Ontario, Channel View
Publications. Ontario

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos
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Pretende-se que os alunos tomem contacto com as principais correntes teóricas, estudando-as e

usando esse conhecimento numa aplicação objectiva, de preferência com a intervenção de uma

ADL

Metodologias de ensino

Aulas expositivas

Apresentação e descrição de projectos

Aulas de trabalho prático (teórico-práticas)

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A metodologia apresenta a fase de aprendizagem de conceitos, a fase de amadurecimento de

conhecimentos e competências teóricas e a fase final, integradora, para a ligação teórico-prática

para que o aluno saiba aplicar a aprendizagem.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não se aplica

Programas Opcionais recomendados

Ver e-learning

Observações

Será apresentada bibliografia complementar e saídas técnicas a organizar em função das

circunstâncias sanitárias atuais.

A U.C. está alinhada com os seguintes ODS estabelecidos pela ONU: 4, 8, 11, 12.

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;

12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
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