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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Animação Turística ECTS 5 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 2º Semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Ana Isabel Ventura Lopes Ferreira Total 108 Contacto 67.5 

Responsável da 
Unidade Curricular  

Gonçalo Poeta Fernandes 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Introduzir o conceito de Animação Turística 

Conhecer o papel e o perfil do Animador Sociocultural em contextos turísticos; 

Identificar diferentes modelos de Animação Turística; 

Definir atividades de animação turística e os seus contextos: território e público; 

Planificar e desenvolver projetos de Animação Turística; 

Contactar com projetos e realidades existentes; 

Valorizar cultural e turisticamente os lugares, os sítios históricos e os espaços 
patrimoniais, numa perspectiva de promoção territorial. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. A Animação Turística no Âmbito da Animação Sociocultural 
1. Conceito e evolução 

2. O Tempo Livre o Ócio e Animação 

i. o tempo livre na vida moderna: características 

ii.  importância social e cultural 

iii.  funções, motivações e expectativas do tempo livre 

3. A Animação Sociocultural e o recreio. 

II. Animação Turística no Desenvolvimento Comunitário 
1. Conceito de desenvolvimento 

2. Da interpretação patrimonial à identidade territorial – exploração de conceitos 

3. Animação Turística na promoção e refuncionalização do território – 
estratégias de intervenção. 

III. Recursos e Gestão em Animação Turística 
1. Modelos e planos de animação 
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2. A análise do meio envolvente 

3. Análise dos recursos físicos 

4. Análise do público 

5. Os recursos humanos. 

IV. O Animador Turístico enquanto agente de Intervenção 
1.  Perfil do animador turístico 

2. Funções e âmbitos do animador turístico 

3. Atividades e tipos de Animação Turística. 
V. Projetos de animação turística 

1. Enquadramento 

2. Definição de projeto 

3. Elaboração de um projeto 

4. Aplicação de projetos de Animação Turística 

5. Estudos de caso. 

 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 
OS OBJETIVOS DA UC 

A Animação Turística é um âmbito de atuação da Animação Sociocultural composto por 

um conjunto de atividades que permitem que o público usufrua de forma mais plena 

experiências em contextos turísticos. Esta é uma atividade que conduz 

simultaneamente à interpretação do espaço envolvente e ao desenvolvimento de 

estratégias susceptíveis de promover um aumento da satisfação dos diferentes 

públicos. Esta unidade curricular pretende fornecer aos alunos uma visão genérica das 

possibilidades de animação, enquadrando sempre que possível conceitos já abordados 

noutras unidades curriculares, privilegiando as atividades de animação mais utilizadas 

ou com maior potencial no desenvolvimento dos territórios e das suas comunidades. 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória: 

ALMEIDA, Paulo e SERGIO Araújo (2012) – Introdução à Gestão de Animação Turística, 
Lidel, Lisboa. 

LOPES, Marcelino e PERES Américo Nunes (2009) – Animação Turística , APAP, 
Chaves. 

MONSALVE, J. C. (2007) -  Animación sociocultural y el resgate del ocio perdido,Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información, Argentina. 

PEREIRA, Orlindo, GONÇALVES Pedro e DIAS Francisco (2012) – Manual de 
Animação Turística e Cultural, Media XXI, Lisboa. 

PICARD, David e ROBINSON, Mike (2006) - Festivals, Tourism and Social Change. 
Clevedon, Channel View Publications. Buffalo,Toronto:  

ROBERSTS, L. (2001) – Rural Tourism and Recreation: principles to Pratice, Cabi 
Publishing, Oxon, UK. 

ZILAH, Barbosa Torres (2004) – Animação Turística, Editora Roca, São Paulo. 

Complementar: 
BAPTISTA, Mário (1997) – Turismo e Competitividade Sustentável, Verbo, Lisboa. 

RICHARDS, G. e PALMER, R. (2010) -  Eventful Cities: Cultural Management and Urban 
Revitalisation,: Butterworth-Heinemann, Amsterdam. 

UMBELINO, J. (1999) - Lazer e Território, Série Estudos nº 1, Centro de Geografia e 
Planeamento Regional, Lisboa. 

Textos cedidos aos discentes ao longo das aulas e disponibilizados na plataforma 
Sigarra. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Lições expositivas/interativas, trabalho individual e de grupo, fomentando a pesquisa 

individual e coletiva de documentação sobre os conteúdos propostos. Serão utilizados 

diversos meios auxiliares de aprendizagem, tais como: esquemas no quadro, suportes 

multimédia, artigos científicos da área, para reflexão e discussão. A avaliação da unidade 

curricular está sujeita aos critérios gerais de avaliação em vigor na ESECD. A dimensão 

sumativa da avaliação contínua da unidade curricular define-se através dos seguintes 

elementos: - Duas provas escritas, onde serão avaliadas sumativamente as componentes 

teórica e prática da unidade curricular, e relatórios práticos desenvolvidos individualmente e 

em grupo. As ponderações de cada elemento de avaliação serão discutidas entre o docente 

e os alunos. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia central a aplicar passa pela necessidade de introduzir os alunos nas 

dimensões teórico-práticas das questões a tratar, incutindo sempre uma visão global e 

coerente do conhecimento sobre os problemas sociais contemporâneos. Incentivaremos a 

intervenção e iniciativa individual, bem como a reflexão coletiva. A avaliação é um elemento 

essencial e integrante do processo de ensino-aprendizagem, considerada como um 

processo integral, sistemático, gradual e contínuo, de forma a proporcionar feedbacks 

reguladores da atividade dos alunos e do professor. Entendemos a avaliação contínua da 

unidade curricular “Animação Turística” como um processo dinâmico e permanente, que não 

se efetua apenas no final do semestre, destacando a sua dimensão formativa (participação 

ativa dos formandos através de dúvidas, comentários, sugestões, críticas, entre outras, 

reveladoras do interesse e capacidade dos mesmos relativamente aos conteúdos 

abordados). 

Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular efetuada pela docente, dos 

resultados da pesquisa e análise em diversas fontes e da respetiva reflexão individual e 

coletiva sobre os mesmos no decurso das sessões letivas (horas de contacto), os 

formandos adquirem e desenvolvem as capacidades de integração, de análise crítica e de 

mobilização de um conjunto de informações e conhecimento disponível para a compreensão 

e resolução de problemas sociais do seu quotidiano. Aperfeiçoam ainda as suas 

competências comunicacionais e argumentativas. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

De acordo com a decisão tomada pelo Conselho Cientifico da ESECD na reunião do dia 

29/09/2010, vigora a obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para que os alunos 

possam optar pelo processo de avaliação contínua. Serão ressalvadas as ausências com 

justificação legal e aviso prévio. 
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8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

Contactos: anaventura@ipg.pt/ 

(Gabinete 2.6 – ext:5252) 

 

Guarda, 16 de junho de 2021.  

 


