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Unidade Curricular Organização e Gestão de Eventos ECTS 4 

Regime Opcional 

Ano 3º Ano Semestre 2º semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Adriano Costa Total 108 Contacto 45 

Responsável/ 

Coordenador da área 

disciplinar  

Gonçalo Poeta Fernandes 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Atualmente os eventos são uma atividade de elevada expressão e importância económica 

em face da sua relação com o turismo, lazer e negócios. 

Deste modo os alunos no final do processo de ensino/aprendizagem devem ser capazes de: 

 Identificar e distinguir os diferentes tipos de eventos e compreender as várias fases 

de organização de eventos; 

 Reconhecer a importância dos conhecimentos técnicos para uma organização e 

gestão de eventos de sucesso; 

 Planear um evento com base nos conhecimentos e técnicas adquiridas; 

 Identificar e aplicar as técnicas de assessoria de imprensa no âmbito da 

organização e gestão de eventos; 

 Compreender o processo de angariação e gestão de patrocínios, apoios e 

mecenato. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Eventos: Contextualização Teórica 

2. A organização de um evento 

3. Principais etapas no planeamento de um evento 

4. O orçamento e negociação 

5. Marketing dos eventos 

6. Avaliação de eventos 

GFUC previsto 
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7. Práticas de gestão eventos – Casos Práticos 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os profissionais de turismo e lazer são, por excelência, promotores de eventos. Sejam eles 

de cariz desportivo, social, cultural, económico ou de qualquer outra natureza, os eventos 

são uma das palavras-chave destas atividades. A unidade curricular de Organização e 

Gestão de Eventos tem por função sistematizar os conhecimentos sobre o planeamento e 

organização deste tipo de atividades, assim como colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos para que os estudantes levem a cabo, com sucesso, eventos na sua vida 

profissional. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Bibliografia Obrigatória 

Robert; Harris; McDonnell, I.; O'Toole, W e Allen, J. (2008); “Organização e Gestão de 

Eventos, 3º Edução,  Rio de Janeiro, Editora Campus; 

Caetano, J.; Portugal, M. N. e Portugal, J.P. (2018); “Gestão de Eventos”; Lisboa, Escolar 

Editora; 

Isidoro, A.M.; Simões, M.M.; Saldanha, S.D. e Caetano, J. (2013); “Manual de Organização 

e Gestão de Eventos”; Lisboa, Editora Sílabo; 

Vieira, J.M. (2015); “Eventos e Turismo – Planeamento e Organização”, Lisboa, Editora  

 

Bibliografia Recomendada 

Almeida, P. e Araújo, Sérgio (2017); “Introdução à Gestão de Animação Turística”; Lisboa, 

Lidel Editora; 

Bispo, P. (2016); “A segurança no turismo e na indústria dos eventos”; Lisboa, Chiado 

Editora; 
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Giacaglia, M.C. (2006); “Eventos – Como criar, estruturar e captar recursos”, São Paulo; 

Thomson. 

Giacaglia, M.C. (2003); “Organização de Eventos – Teoria e Prática”, São Paulo; Thomson. 

Madeira, B.; Caetano, J.;Rasquilha, L. e Santos, R. (2007); “Gestão e Marketing de Eventos 

Desportivos”; Porto, Plátano Editora; 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia a seguir assentará na lecionação de aulas teóricas e teórico-práticas e na 

realização e apresentação de um trabalho de grupo pelos alunos. Nas aulas teóricas e 

teórico-práticas será privilegiada a exposição oral, apoiada com projeção de esquemas e 

gráficos, debates, pesquisa individual e em grupo, trabalho de grupo e outro material 

relacionado com os temas a abordar. Serão ainda utilizados equipamentos de áudio para 

explorar melhor determinados temas referidos no programa. 

A avaliação periódica consiste na realização de um teste de avaliação escrito (de natureza 

teórico-prática) e de um trabalho prático (organização de um evento). A falta a qualquer um 

destes dois momentos de avaliação implica a passagem automática para o regime de 

Avaliação por Exame Final. A classificação final do aluno na avaliação periódica é obtida 

através da seguinte ponderação: 40% para a nota da prova de avaliação e 60% para o 

trabalho prático. A aprovação na unidade curricular implica uma nota mínima de 7 valores 

em cada um dos itens (teste escrito e trabalho prático). O aluno que deseje este tipo de 

avaliação terá que frequentar 75% das aulas lecionadas. 

O aluno passará automaticamente para o regime de avaliação Exame Final no caso de ter 

uma nota inferior a 7,0 valores em qualquer das partes da avaliação.  

A avaliação por exame final consiste na realização de um teste de avaliação escrito de 

natureza teórico-prática, que determinará a classificação final do aluno. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A avaliação em vários formatos (prova escrita e trabalho prático) permite demonstrar 

cabalmente a forma como os estudantes compreendem e aplicam os conhecimentos 

lecionados. As aulas procuram estabelecer um contacto aproximado com a realidade, 

fomentando o espírito de discussão e debate de ideias. Esta metodologia útil para envolver 

os estudantes, fomentando o espírito de discussão e debate de ideias. Destaca-se a 

organização de um evento, planeado pelos estudantes, como forma de incentivar os 

discentes a colocar em prática os conhecimentos teóricos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Consideramos que a presença nas aulas é um elemento muito importante para o sucesso 

do ensino/aprendizagem. Assim, no caso da avaliação periódica é necessário ter um 

número mínimo de presenças de 75%. Na avaliação final e de recurso não é necessário ter 

presenças nas aulas. 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Adriano Costa – Quarta-feira  das 11:00 às 12:00 

a.costa@ipg.pt 

Data: 15 de março 2021 

 

_______________________________ 

(Adriano Costa – Docente) 

 

_______________ 

(Gonçalo Poeta Fernandes – Coordenador de Área) 

mailto:a.costa@ipg.pt
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Curso  Turismo e Lazer Ano letivo 2020/2021 

Unidade Curricular Planeamento e Desenvolvimento Turístico ECTS 4 

Regime Semestral 

Ano 2.º Ano Semestre 2.º Sem. Horas de trabalho globais 

Docente(s) Gonçalo José Poeta Fernandes Total 108 Contacto 45 

Coordenador  Gonçalo Poeta Fernandes 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Proporcionar uma formação sistemática e crítica das estratégias de planeamento e 

desenvolvimento do turismo. 

 Identificar os recursos que suportam o turismo e a sua distinta distribuição; 

 Conhecer o processo de planeamento, suas etapas e metodologias; 

 Interpretar a evolução do sector e as teorias do seu planeamento e desenvolvimento; 

 Conhecer os diferentes atores que estruturam o sector turístico e suas relações; 

 Reconhecer a importância da gestão e desenvolvimento do turismo; 

 Identificar os instrumentos e políticas de ação para o ordenamento do turismo 

 Compreender as lógicas de desenvolvimento nos diversos espaços turísticos; 

 Reconhecer os impactes gerados pelo turismo na economia, sociedade e território; 

 Incrementar a investigação de processos de planeamento turístico e a procura de 

soluções para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – Planeamento, Território e Turismo: bases teóricas, dinâmica e dimensão 

1.1 Bases teóricas do planeamento e seus objetivos 

1.2 O Planeamento como processo dinâmico de cognição, de tomada de decisões, 

de aprendizagem e de troca de informação 

1.3 A classificação do planeamento e sua tipologia 

1.4 O planeamento como instrumento de desenvolvimento 

1.5 Enquadramento do planeamento turístico no sistema de planeamento territorial 

 

2 – Processos e Metodologias de Planeamento do desenvolvimento Turístico 

2.1 Processo e componentes do Planeamento do Turismo  

2.2 Fontes de informação, metodologias de análise e diagnóstico do turismo 

2.3 Planeamento do Turismo e politicas de planeamento e ordenamento do território 

2.4 Estruturas, escalas de intervenção e instrumentos de planeamento do turismo 

2.5 Planeamento estratégico do turismo: da visão à implementação 

 

GFUC Provisorio 
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3 - Teorias, Modelos e Políticas de Desenvolvimento Turístico 

3.1 As grandes teorias explicativas do desenvolvimento Turístico. 

3.2 O desenvolvimento do turismo e seus impactes físicos, económico e 

socioculturais. 

3.3 O desenvolvimento turístico, competitividade e eficiência na gestão dos recursos 

turísticos. 

3.4. Gestão do turismo numa perspetiva de sustentabilidade. 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O turismo como fenómeno social e atividade económica tem conquistado uma posição 

destacada nas sociedades, gerando profundas transformações económicas, sociais e 

territoriais. Face ao crescimento das atividades turísticas, da complexidade das suas 

relações com o meio e dos diversos atores em presença, torna-se premente a necessidade 

de planear o turismo e (re)pensar o seu desenvolvimento, em virtude das crescentes 

exigências e mutações, integrando preocupações sociais, económicas e ambientais.  Neste 

contexto os objetivos definidos articulam-se com os conteúdos estabelecidos numa 

abordagem ao processo de planeamento, às politicas de desenvolvimento turístico e 

modelos de gestão promovendo a analise aos vários níveis de atuação, numa perspetiva de 

compreensão das diferenciadas estruturas, funções e intervenientes no planeamento e 

desenvolvimento do turismo. Os níveis, componentes e abordagens do planeamento 

turístico são explorados para compreender as principais vertentes e tendências deste 

processo continuo e sistemático, incorporando ferramentas de analise da informação e de 

monitorização dos resultados. A análise da implementação do desenvolvimento turístico 

pretende ajudar a conhecer e interpretar as práticas atuais, os aspetos essenciais à sua 

concretização e impactes gerados.  

 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

CUNHA, L. (2017). Turismo e Desenvolvimento. Realidades e perspetivas. LIDEL Ediçoes 
Tecnicas, Lisboa. 

HALL, C. M. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 2nd Edition, 
Harlow: Pearson Education. 

MASSON, P. (2008). Tourism Impacts, Planning and Management, 2nd Edition, Taylor & 
Francis 

KASTARLAK, B. & BARBER, B. (2014). Fundamentals of Planning and Developing Tourism: 
Pearson New International Edition  

PAGE, J. S (2009). TOURISM MANAGEMENT. Managing for change. Butterworth-
Heinemann, Published by Elsevier Ltd. 

SILVA, F. & UMBELINO, J. (2017). Planeamento e Desenvolvimento turístico. Lisboa: Lidel. 
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VIEIRA, J. M. (2007). Planeamento e Ordenamento Territorial do Turismo. Uma perspectiva 
estratégica, Editorial Verbo, Lisboa. 

WTO (2007), Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism, Madrid: WTO. 

 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, L. (2013), Economia e Política do Turismo, 3ª Edição, Lisboa: Lidel.  

GUNN, C., A. G., Var. Turgut (2002), Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. 4ª Ed., 

London: Routledge. 

INSKEEP, E. (1991), Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development 

Approach, New York: Van Nostrand Reinhold. 

MATHIESON, A., WALL, G. (1982), Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, 

Essex: Longman Publishing Group. 

WTO (2004), National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, 

Madrid: WTO. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Em termos metodológicos as aulas teóricas poderão ser expositivas e de discussão sobre 

fenómenos/acontecimentos ligados à atividade turística nacional e internacional, analise de 

problemas de âmbito organizacional, planeamento regional e estratégias de 

desenvolvimento do turismo. Será fomentada a reflexão sobre processo e estratégias de 

planeamento e desenvolvimento do turismo, assim como pesquisas feitas pelos alunos de 

situações a diferentes escalas territoriais. Incentivaremos a intervenção e iniciativa 

individual, bem como a reflexão coletiva.  

Nas aulas síncronas e assincronas serão realizadas atividades de investigação, 

representação, ilustração e exposição, no âmbito dos conteúdos abordados, dando especial 

atenção à recolha de dados, às análises qualitativas e quantitativas da informação recolhida 

e à elaboração de estratégias de intervenção no âmbito do planeamento e desenvolvimento 

do turismo. Serão promovidas ferramentas de ensino suportadas em recursos bibliográficos, 

esquemas conceptuais, infogramas, documentários (vídeo), relatórios e publicações sobre 

planeamento e desenvolvimento turístico. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Esta UC visa dar ao discente uma visão mais aprofundada sobre os conceitos do 

enquadramento teórico do planeamento e desenvolvimento do turismo e da sua importância 

numa perspetiva sustentável, desde o nível local ao internacional. Assim, visa reconhecer a 

importância das múltiplas interações existentes no sistema do turismo, que se devem 

articular nas várias componentes do planeamento turístico. As metodologias de ensino 

utilizadas são transversais para atingir os objetivos definidos, abordando questões de ordem 
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teórica e conceptual, em obras e artigos científicos relevantes em planos de turismo e 

projetos de relevância. Articula-se a análise de estudos de caso estimulando os estudantes 

nas problemáticas discutidas na UC, centrando a atividade formativa no estudante pelo seu 

envolvimento em questões reais e práticas, e no confronto processo de planeamento e 

desenvolvimento turístico, articulando os conteúdos teóricos na investigação aplicada em 

trabalho de grupo.  

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação far-se-á segundo um processo dinâmico e contínuo, com dimensão formativa, 

estando submetida aos respetivos regulamentos em vigor na Escola Superior de Turismo 

Hotelaria. Define-se operacionalmente através dos seguintes elementos: provas escritas de 

avaliação de conhecimentos; participação ativa nas aulas teórico-práticas e elaboração de 

trabalhos de investigação orientados pelo professor, nos quais possam aplicar os 

conhecimentos adquiridos. 

Nota: Todas as avaliações serão disponibilizadas e explicitadas nas horas de atendimento e as dúvidas devem 

ser esclarecidas nas horas de orientação tutória ou atendimento. 

1. Trabalhos de investigação 30%  6 

2. Provas escritas 70%  14 

Avaliação Final 100%  20 35(1)+60(2)/100 

 

8. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Na avaliação contínua, em época normal, requer-se a presença em 75% do total de aulas 
lecionadas a discentes com estatuto normal. 

Seia, Março de 2021 

Docente e Coordenador da Área Científica 

 

 

(Prof. Coordenador Gonçalo Poeta Fernandes) 


