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Objetivos

A unidade curricular Responsabilidade Social e Turismo Acessível, lecionada aos estudantes do 3º ano da
Licenciatura de Gestão de Atividades Turísticas, tem como objetivo sensibilizar os estudantes para a crescente
importância da ética, da responsabilidade social e do turismo acessível, na atualidade, a nível individual e
organizacional, bem como para a temática da acessibilidade, mobilidade e igualdade de oportunidade para todos,
promovendo a tomada de consciência social para os aspetos da diferença e das necessidades especiais, ao
mesmo tempo que promove a formação na área da gestão do turismo.
Resultados da Aprendizagem

Considerados os conteúdos temáticos incluídos na unidade curricular e a sua abordagem, os estudantes deverão
ter adquirido, no final do semestre, as seguintes competências:
Compreender os conceitos de ética e responsabilidade social no âmbito do turismo;
Reconhecer a importância da ética e da responsabilidade social na atualidade, em termos da atuação humana a
nível individual e coletivo, designadamente no âmbito do turismo;
Conhecer e ser capaz de aplicar estratégias de responsabilidade social no contexto organizacional, analisar
criticamente a realidade social do país e da região relativamente aos produtos, serviços e destinos turísticos
adequados a todos, bem como diagnosticar problemas e analisar situações complexas.
Compreender os vários conceitos no âmbito do turismo acessível;
Conhecer e ser capaz de analisar a acessibilidade na oferta turística, nomeadamente os produtos, serviços e
destinos turísticos para todos;
Compreender os aspetos fundamentais de um projeto turístico acessível e a gestão de destinos turísticos para
todos.
Conteúdos Programáticos

Capítulo I – Ética e responsabilidade social no âmbito do turismo;

· Enquadramento teórico-analítico;
· Conceitos e teorias.
Capítulo II – Questões éticas nas diferentes vertentes das organizações:
· Processo de decisão ética nas organizações turísticas;
· Códigos de conduta ética: o Código Mundial de Ética do Turismo.
Capítulo III – Responsabilidade social individual e coletiva:
· Dimensão ética da responsabilidade social;
· Desafios éticos e de responsabilidade para com a sociedade e as organizações;
· Análise critica da realidade social do país e da região relativamente aos produtos, serviços e destinos turísticos
para todos.
Capítulo IV – Turismo acessível:
· Conceptualização de turismo acessível;
· Mercado-alvo e oportunidade económica;
· Estrutura legal internacional e nacional (legislação fundamental);
· Standards e boas práticas em turismo.
Capítulo V – Acessibilidade e oferta turística:
· Produtos, serviços e destinos turísticos para todos;
· Acessibilidade nos serviços turísticos.
· Elaboração de um projeto de um destino turístico acessível, no âmbito de um trabalho em grupos de 3 ou 4 alunos.

Capítulo VI – Gestão de destinos turísticos para todos:
· Modelo de Desenvolvimento do Turismo;
· Aspetos fundamentais de um projeto turístico acessível;
· Análise de projetos nacionais e internacionais de Turismo acessível;
· Estudo de caso: o centro histórico da cidade de Barcelos.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Considerando que as questões éticas são transversais ao quotidiano na atividade profissional e na área das
atividades turísticas, a unidade curricular de Responsabilidade Social e Turismo Acessível tem como objetivos
sensibilizar os estudantes para a importância crescente da ética e da responsabilidade social na atualidade,
dotando-os de conhecimentos relacionados nomeadamente com o turismo acessível. Assim, os objetivos
estabelecidos para esta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos, nomeadamente,
na identificação e compreensão das temáticas a abordar e no conhecimento das metodologias necessárias para
fazer a ligação entre os conteúdos teóricos e a parte prática da unidade curricular. Verifica-se também uma ligação
entre o programa, os objetivos e a bibliografia recomendada para esta unidade curricular. Nesse sentido:
A matéria lecionada no capítulo I visa que o estudante compreenda os conceitos de ética e responsabilidade social
no âmbito do turismo;
A matéria lecionada no capítulo II visa fazer com que o estudante reconheça a importância da ética e da
responsabilidade social na atualidade, em termos da atuação humana a nível individual e coletivo, designadamente
no âmbito do turismo;
A matéria lecionada no capítulo III visa fazer com que o estudante conheça e seja capaz de aplicar estratégias de
responsabilidade social no contexto organizacional, analisar criticamente a realidade social do país e da região
relativamente aos produtos, serviços e destinos turísticos para todos, assim como diagnosticar problemas e analisar
situações complexas.
A matéria lecionada no capítulo IV visa fazer com que o estudante compreenda os vários conceitos no âmbito do
Turismo Acessível;
A matéria lecionada no capítulo V visa fazer com que o estudante conheça e seja capaz de analisar a acessibilidade
na oferta turística, nomeadamente os produtos, serviços e destinos turísticos para todos;
A matéria lecionada no capítulo VI visa fazer com que o estudante compreenda os aspetos fundamentais de um
projeto turístico acessível e a gestão de destinos turísticos para todos.
Métodos de Avaliação

A avaliação dos alunos deverá ser contínua e operacionalizada da seguinte forma:
- 60% - Teste final;
- 20% - Elaboração de um trabalho em grupos de 3 a 4 estudantes;
- 20% - Exercícios nas aulas.
Nota final é igual à média do teste (60%), exercícios realizados nas aulas (20%) e trabalho em grupo (20%).
Nota: o aluno deverá obter um mínimo de 8 valores no teste final.

