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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2019/2020

TeSP - Produção de Atividades para o Turismo Cultural

Técnico Superior Profissional

Plano: Aviso nº 619/2016 - 21/01/2016

Ficha da Unidade Curricular: Segurança em Turismo Cultural

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, T:30.0; TP:30.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 611815

Área de educação e formação: Segurança e higiene no trabalho

Docente Responsável

José Luís Sousa Soares de Oliveira Braga

Professor Adjunto Convidado

Docente(s)

Objetivos de Aprendizagem

Os estudantes ao finalizar com aproveitamento a presente unidade curricular deverão ser

capazes de:

1. Compreender a importância da segurança para a qualidade da oferta turística;

2. Conhecer os principais temas e as melhores práticas no que diz respeito à segurança do

turismo.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução à segurança do turismo;

2. A relação entre segurança turística e economia;

3. Segurança nos equipamentos turísticos;

4. As crises turísticas: causas e consequências.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1.Introdução à segurança do turismo:

1.1. Segurança do turismo: conceito e teoria;



Instituto Politécnico de Tomar pág. 2/3

2. A relação entre segurança turística e economia:

2.1. Impactos da segurança turística na economia;

3. Segurança nos equipamentos turísticos:

4. As crises turísticas: causas e consequências:

4.1. Turismo e terrorismo;

4.2. Violência e criminalidade;

4.3. Risco;

4.4. Medo.

Metodologias de avaliação

Frequência 50% (nota mínima 7,5 valores em 20 valores) + Trabalho 50%

Software utilizado em aula

Powerpoint 2016

Estágio

Não se aplica.

Bibliografia recomendada

- , . e Tarlow, P. e Soares, C. e Amorim, E. (2015). Segurança: um desafio para os setores de
lazer, viagens e turismo (e-book) Tomar: Instituto Politécnico de Tomar/Escola Superior de
Gestão de Tomar
- Tarlow, P. (2014). Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety
Oxford: Butterworth-Heinemann
- Soares, C. e Amorim,  e Trentin, F. (2012). Abordagem multidisciplinar dos cruzeiros turísticos
Leiria: Textiverso
- Bispo, P. (2016). A Segurança no Turismo e na Indústria dos Eventos Lisboa: Chiado Books

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

As aulas teóricas servirão para ministrar conteúdos teóricos que permitam, nas aulas

teórico-práticas, facilitar a realização do exercício de aplicação prática, baseado da análise e

resumo dos aspetos mais salientes constantes nos artigos científicos alusivos à segurança do

turismo que serão facultados nas aulas.

Metodologias de ensino

a) Aulas teóricas de exposição; b) Aulas teórico-práticas. (As aulas teórico-práticas serão

destinadas à análise de artigos científicos sobre a temática em questão).

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos
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Os métodos de ensino abrangem a exposição teórica das matérias dos conteúdos programáticos

e a apresentação de trabalhos aplicados sobre os diversos pontos do programa. As fichas de

leitura elaboradas pelos alunos em grupo serão objeto de apresentação e discussão nas aulas e

cobrem os objetivos de aprendizagem definidos.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não se aplica.

Programas Opcionais recomendados

Não se aplica.

Observações

Docente responsável
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