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Objetivos
Os objetivos da unidade curricular visam compreender a especificidade do desenvolvimento de destinos turísticos e
respetivos conceitos. Os alunos deverão compreender e justificar a importância da atividade de planeamento, numa
ótica de desenvolvimento. Pretende-se explicar a importância da gestão da oferta e da procura, da competitividade
dos destinos turísticos, considerando os interesses dos diferentesstakeholderse empresas. Esta unidade curricular
visa ainda desenvolver competências de análise e propostas de produtos e para os destinos atendendo às
tendências do turismo.
Resultados da Aprendizagem

Os principais conhecimentos e competências a adquirir são:
a) Compreender os pressupostos de umplaneamento estratégico de destinos turísticos; b) Compreender os
elementos que permitem aumentar a competitividade de destinos turísticos;
c) forma de trabalhar a sustentabilidade dos destinos turísticos;
d) compreender a relação entre procura e oferta de destinos turísticos;
e) identificação de stakeholders relevantes no desenvolvimento e gestão de destinos turísticos;
f) análise do papel das Destination Management Organizations (DMO’s) no planeamento de destinos turísticos;
g) tendências no desenvolvimento de destinos turísticos;
h) analisar o papel da gestão de marketing estratégica no desenvolvimento de destinos turísticos, nomeadamente, a
importância da imagem e posicionamento de destinos turísticos;
i) análise de estudos de caso nodesenvolvimentode destinos turísticos
Conteúdos Programáticos
O desenvolvimento de destinos turísticos: conceitos
Planeamento e objetivos estratégicos de destinos
A gestão da oferta e da procura de destinos turísticos
A satisfação dosstakeholdersnos destinos
A competitividade dos destinos turísticos

Desenvolvimento de produtos no destino
Aplicação das tendências do turismo no desenvolvimento de destinos
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os objetivos traçados definem, na sua essência, as competências a adquirir pelo aluno no final da unidade
curricular. Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos as competências necessárias para compreender a
especificidade dos destinos turísticos e respetivo desenvolvimento. As competências a adquirir na definição de
estratégias de planeamento e desenvolvimento estão contempladas nos conteúdos programáticos.
Métodos de Avaliação
Trabalho prático: 40%
Apresentação e defesa (individual): 60%

