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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2022/2023

Turismo e Gestão do Património Cultural

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho n.º 7822/2020 - 07/08/2020

Ficha da Unidade Curricular: Planeamento Turístico

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, T:14.0; PL:28.0; OT:14.0;

Ano | Semestre: 3 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 820731

Área Científica: Turismo

Docente Responsável

José Alberto de Figueiredo Oliveira Rodrigues

Professor Adjunto

Docente(s)

José Alberto de Figueiredo Oliveira Rodrigues

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Os alunos ficam aptos para:

Compreender os conceitos acerca do planeamento e desenvolvimento turístico. Além disso,

serão capazes de mapear um destino turístico e formatar planos a respeitar as nuances e as

especificidades de cada destino, alinhados à sustentabilidade.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Perceber a relação que há entre um bom planeamento e o sucesso de um destino turístico;

perceber a necessidade do respeito ao local e sua cultura, bem como identificar suas

potencialidades, no planeamento e formatação de planos e projetos.

Conduzir o planeamento de destinos turísticos nas suas componentes essenciais, cobrindo as

matérias que compõem um plano regional ou local.

Conteúdos Programáticos

1.Planeamento do turismo;



Instituto Politécnico de Tomar 13-09-2022 pág. 2/4

2.Planeamento de produtos turísticos;

3.Tipologias turísticas;

4.Desenvolvimento sustentável do turismo;

5.Planos e políticas de turismo;

6.Casos de estudos relativos ao planeamento do turismo.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1.Planeamento do turismo;

1.1 Planeamento do turismo (etapas do planeamento, estratégias, tipos de planeamento);

2.Planeamento de produtos turísticos;

2.2 Planeamento de produtos turísticos (identificar potencialidades do destino turístico,

sustentabilidade);

3.Tipologias turísticas

3.3 Tipologias turística (análise dos tipos de turismo e projeções atuais dos visitantes);

4.Desenvolvimento sustentável do turismo;

4.1 Desenvolvimento sustentável do turismo ( politicas e diretrizes do turismo sustentável);

5.Planos e políticas de turismo;

5.1 Planos e politicas de turismo (Planos Nacionais de 6. Casos de estudos relativos ao

planeamento do turismo.

6.1 Turismo – ênfase aos países lusófonos).

Metodologias de avaliação

Avaliação de Frequência

Teste individual de avaliação de conhecimentos -50%

(No teste escrito de avaliação, o aluno terá de obter uma nota mínima de 7 valores)

Soma de diversos trabalho/tarefas solicitadas ao longo do semestre –45%

Participação em aula –5%

Avaliação por Exame

Exame escrito –100%.

Software utilizado em aula

Plataforma e-learning e power point

Estágio

Não aplicável

Bibliografia recomendada

- Turgut, V. e Gunn, C. (2002). Tourism Planning: Basics (Vol. -). (pp. ---). Londres. 4.ª, Routledge
- Hall, C. (2000). Tourism Planning - Policies, Processes and Relationships (pp. ---). Londres. --,
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Prentice Hal
- Vieira, J. (2007). Planeamento e Ordenamento Territorial do Turismo (Vol. -). (pp. ---). Lisboa. --,
Editorial Verbo
- Silva, F. e Umbelino, . (2017). Planeamento e Desenvolvimento Turístico (pp. ---). Lisboa. 1ª,
Lidel, Edições Técnicas

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

A disciplina fornece conceitos e teorias relacionadas ao planeamento de espaços turísticos que

permitem ao aluno a compreensão e importância da sustentabilidade, inovação e competitividade

do setor. Em uma abordagem mais prática, serão fornecidos conteúdos operacionais como

desenvolvimento e discussão de planos turísticos.

Metodologias de ensino

As aulas são teóricas e teórico-práticas, sendo as matérias teóricas apoiadas pela discussão de

casos práticos, com participação ativa dos alunos.

As aulas práticas são na base de estudo de casos em trabalho de grupo (máximo de três alunos).

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Os conteúdos conceptuais e teóricos preparam o aluno para compreender a gestão e o

planeamento do território bem como para atuar nesta área, possibilitando o desenvolvimento de

habilidades e competências operacionais no âmbito da gestão e planeamento das atividades

turísticas.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno
e produtivo e o trabalho digno para todos;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
11 - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e
sustentáveis;
12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
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