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Horas Contacto

0018:00 Semanais

(TP) Teórico Pratico

0018:00 Semanais

(TC) Trabalho de
campo

0004:00 Semanais

(OT) Orientação e
tutorial

0025:00 Semanais
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(T) Teórico

Total de horas de trabalho (Horas de contacto + horas
dedicadas)
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Horas dedicadas (Trabalho não acompanhado)
0067:00

0168:00

4.Docentes
Docentes Responsáveis
Nome

FERNANDO JOÃO MATOS MOREIRA

5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
Pretende-se através da presente unidade curricular construir uma base teórica e prática de
conhecimentos, de forma a proporcionar não só a identificação das características dos vários
produtos turísticos, mas igualmente o seu desenvolvimento adequado às características dos
recursos turísticos existentes nos diversos destinos turísticos.

6.Learning Outcomes of the curricular unit
The aim of this curricular unit is to build a theoretical and practical base of knowledge, in order
to provide, not only the identification of the characteristics of the various tourist products, but
also to develop them appropriately to the characteristics of the tourism resources existing in
different tourist destinations.
7.Conteúdos programáticos
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Oferta turística, noção, características e classificação; Os recursos turísticos e a sua avaliação
estratégica; Conceitos e componentes do produto turístico. As partes indivisíveis do produto
turístico; Características específicas dos produtos turísticos. Atributos dos produtos e a sua
diferenciação; A inovação aplicada ao desenvolvimento e reforço de produtos turísticos, do
produto à experiência; Desenvolvimento de produtos turísticos: inventário, avaliação
estratégica, transformação dos recursos em produtos e engenharia de desenvolvimento;
Organização conceptual de novos produtos turísticos; Transformação dos recursos em
produtos; Portfolio e reposicionamento de produtos turísticos.
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8.Syllabus
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Tourism supply - concept, characteristics and classification; Tourism resources and its strategic
evaluation; Concepts and components of the tourism product. The indivisible parts of the
tourism product; Specific characteristics of tourism products. Attributes and differentiation of
tourism products; Innovation applied to the development and reinforcement of tourism products
¿ from the product to the experience; Development of tourism products: inventory, strategic
evaluation,
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transformation of resources into products, and development engineering; Conceptual
organization of new tourism products; Transformation of resources into products; Portfolio and
repositioning of tourism products
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9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
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Os conteúdos programáticos inserem-se na perspetiva de envolver os discentes no
faseamento inerente ao desenvolvimento de produtos turísticos, com incidência nas etapas de
diagnóstico, de avaliação estratégica, de conceção e engenharia. Deste modo,
proporcionar-se-á, através da base teórica e da investigação aplicada, a identificação das
caraterísticas dos vários produtos turísticos, mas também o seu desenvolvimento em função
das caraterísticas dos recursos existentes nos diversos destinos turísticos.

10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives
The program contents are part of the perspective of engaging students in the phase of inherent
development of tourism products, with incidence in the stages of diagnosis, strategical
assessment, design and engineering. This way, it will be provided through the theoretical basis,
and the applied research, the identification of the various tourism products characteristics, and
also their development according to the characteristics of the existing resources in the different
tourist destinations.

11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Serão abordados os principais conceitos teóricos relacionados com a temática em apreço,
desenrolando-se em paralelo um processo de aplicação prática, assente na concretização de
trabalhos individuais e na efetivação de sessões de aprofundamento sobre produtos turísticos

específicos ou sobre as técnicas relacionadas com os instrumentos a aplicar no
desenvolvimento dos trabalhos.
Avaliação:
A avaliação da unidade curricular será de carácter contínuo, composta por uma frequência e
uma apresentação individual de um produto turístico. A frequência terá um peso de 55% na
nota final e a apresentação 45%.
A avaliação contínua implica a presença a 75% das sessões de apresentação e discussão dos
produtos turísticos.

12.Teaching methodologies (including evaluation)
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The main theoretical concepts related to the subject will be discussed, unfolding in parallel a
practical application process, based on the accomplishment of individual works and on the
holding of deepening sessions on specific tourism products or on the techniques related with
the instruments to be applied in the development of the works.
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The evaluation of the curricular unit will have a continuous nature, composed by a test and an
individual presentation / discussion of a tourism product. The test will have a weight of 55% in
the final grade and the presentation / discussion of 45%.
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The continuous evaluation implies the presence in 75% of the sessions of presentation /
discussion of the tourism products.¿
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13.Demontração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade
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Como releva da literatura de referência sobre a problemática da estratégia subjacente ao
desenvolvimento de produtos turísticos, importa garantir o conhecimento de aspetos teóricos
essenciais para abordar este desenvolvimento. O planeamento de produtos turísticos
pressupõe a integração de vários instrumentos fulcrais no processo, o que justifica a
mobilização de conhecimentos teóricos para a execução das ações relevantes. Por outro lado,
a unidade curricular consagra os necessários cruzamentos dos aspetos teóricos com a
componente prática. Deste modo, a unidade curricular assegura a integração das
componentes do processo de caracterização e inventário, nomeadamente, a avaliação do
potencial dos recursos primários e secundários, a matriz de aproveitamento dos recursos do
lado da oferta; o levantamento dos problemas a resolver para potenciar o desenvolvimento do
turismo na esfera da intervenção regional, a evolução dos recursos para produtos, a sua
arrumação por ¿clusters¿, a respetiva avaliação estratégica e hierarquização, bem como a
fase de desenvolvimento dos produtos - conceção e engenharia.

14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
As is clear, from the reference literature on the problematic of the strategy underlying the
development of tourism products, it is important to ensure the knowledge of the theoretical
aspects that are essential to address this development. The planning of tourism products
requires the integration of several key instruments in the process, which justifies the
mobilization of theoretical knowledge to carry out the implementation of relevant actions.
On the other hand, the curricular unit consecrates the necessary crossings of the theoretical
aspects with the practical component. In this way, the curricular unit ensures the integration of
the components of the characterization and inventory process, namely, the evaluation of the
potential of primary and secondary resources, the matrix of use of resources on the supply side;
the identification of the problems to be solved in order to promote the development of tourism in
the sphere of regional intervention, the evolution of resources for products, their clustering, their

strategic evaluation and hierarchy, and the product development phase - design and
engineering.
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16.Metodologias de ensino (inclui avaliação) em situação de possível transição para o
ensino à distância ou sistema misto no âmbito da pandemia COVID19)
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MODELO DE FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (2020-21)
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Caso a situação escolar não retorne à normalidade serão utilizados os métodos de ensino à
distância, sendo as apresentações dos trabalhos práticos dos alunos efectuadas utilizando as
mesmas ferramentas. A estrutura curricular manter-se-á inalterada. As metodologias de ensino
descritas não alteram a demonstração da coerência das metodologias de ensino com os
objectivos da Unidade Curricular.

