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Objetivos de Aprendizagem

Habilitar o aluno para: compreender a importância da relação entre os eventos e o turismo;

interpretar conceitos base associados às áreas do turismo e organização e gestão de eventos;

adquirir competências para participar na organização e execução de um evento turístico; planear

um evento.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

O principal objetivo da presente unidade curricular é dotar os alunos de competências

tecnico-científicas, que lhes permitam compreender os principais conceitos e tipologias dos

eventos; Pretende-se promover e desenvolver um espírito e capacidade de desempenhar

funções em equipa; Munir os alunos de competências e ferramentas para procurar soluções e

respostas aos problemas abordados em sala de aula, onde serão apresentados casos práticos

acerca da relação entre os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e os eventos

turísticos, através de estudos de caso nacionais e internacionais.
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Conteúdos Programáticos

1. Introdução e contextualização do Evento

2. A indústria dos Eventos e a sua relação com o turismo.

3. Estudo das etapas na Organização e Gestão de Eventos Turísticos

4. Abordagem aos novos processos e estratégias de comunicação em Eventos Turísticos.

5. Estudos de caso 1

6. Estudos de caso 2

7. Estudos de caso 2

8. Simulação Prática

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Introdução e contextualização do Evento

1.1 Tipologia e objetivos dos Eventos

1.2 Caraterização dos Eventos

1.3 Importância dos Eventos

2.A indústria dos Eventos e a sua relação com o turismo.

3. Estudo das etapas na Organização e Gestão de Eventos Turísticos

3.1 Estratégia do evento

3.2 Planeamento dos eventos

3.3 Organização dos eventos

3.4 Administração dos eventos

3.5 Coordenação dos eventos

4. Abordagem aos novos processos e estratégias de comunicação em Eventos Turísticos.

5. Estudos de caso: Eventos Turísticos nacionais e internacionais.

6. Estudos de caso: Experiências Empresariais em Eventos Turísticos.

7. Estudos de caso na atualidade: Os eventos durante a época Covid e pós-Covid.

8. Simulação Prática: Planeamento de um evento turístico e posterior apresentação comercial.

Metodologias de avaliação

- Avaliação contínua:

1º - Trabalho #1 (individual): Organização de um evento / Relatório - (50% da nota final)*;

2º - Trabalho #2 (grupo): Realização de um evento (50% da nota final);

- Avaliação Periódica**: Prova de frequência (60%) + Apresentação de plano de Evento (40%);

- Avaliação Final: Exame escrito (100%)

* O aluno deverá atingir a nota mínima de 7 valores para continuar ao abrigo da avaliação

periódica;

** Tipo de avaliação reservada a estudantes enquadrados em algum estatuto previsto.

Software utilizado em aula

Estágio
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Bibliografia recomendada

- Isidoro, A. e Simões, M. e Saldanha, S. e Caetano, J. (2013). Manual de organização e gestão
de eventos. . Edições Sílabo. Lisboa
- Vieira, J. (2015). Eventos e turismo: Planeamento e organização . Edições Sílabo. Lisboa
- Gonçalves, S. (2020). A dimensão do género na gestão de eventos profissionais . IGOT.
Universidade de Lisboa
- Fytopoulou, E. e Tampakis, S. e Karasmanaki, E. e Tsantopoulos, G. (2020). The role of events
in local development: An analysis of residents’ perspectives and visitor satisfaction. Journal of
Rural Studies , 82, pp. 54-63.

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

O programa permite aos alunos adquirir competências e ferramentas de trabalho relacionadas

com a concetualização, organização e planeamento de eventos

Metodologias de ensino

Aulas teóricas expositivas e interrogativas, intercaladas com aulas teórico-práticas onde serão

análisados, interpretados e discutidos os casos práticos

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Os conteúdos programáticos enunciados estimulam os alunos a adquirir competências e

ferramentas de trabalho relacionando a teoria com a prática da organização de eventos.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Programas Opcionais recomendados

Observações

Será dado especial enfoque nos eventos que respeitem todos os ODS defendidos e
apresentados da Agenda 2030, de forma a fomentar a sua importância e disseminação pela
comunidade.
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;
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;
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