MESTRADO

TURISMO, TERRITÓRIOS E
PATRIMÓNIOS
OBJETIVOS De APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
* Adquirir capacidades de investigação aplicada para que possam conceber e realizar investigação dedicada à
Geografia, ao Turismo & Lazer, ao Património;
* Consolidar atitudes de rigor científico e cultural, abertura à inovação e à mudança, com capacidade de dar
resposta no âmbito dos Estudos Territoriais, do Turismo e do Património;
* Ser capaz de desenvolver investigação orientada utilizando instrumentos e metodologias adequados para
propósitos de criação, inovação e desenvolvimento territorial;
* Aplicar conhecimentos e criar processos para propor ou encontrar soluções, definir, empreender ou
coordenar projetos, nacionais, europeus ou similares, para implementar e desenvolver procedimentos;
* Ser capaz de utilizar diferentes metodologias transdisciplinares, com o propósito de potenciar trabalhos de
grupo e intervenções transdisciplinares;
* Ter capacidade para trabalhar em ambiente internacional, utilizar terminologia científica e operativa
adequada.

OBJETIVOS gerais do curso
* Dar continuidade, aprofundar e especializar os objetivos estabelecidos para o 1º ciclo na área;
* Proporcionar conhecimentos e competências a nível teórico, prático e metodológico nas áreas das diferentes
práticas onde o Turismo & Lazer, a Geografia e o Património constituam os temas centrais;

* Responder às expectativas dos licenciados que desejam prosseguir estudos especializados e que pretendam
adquirir competências que lhes possibilitem elevada autonomia para o desenvolvimento de trabalhos de
investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada;
* Associar um ótimo conhecimento do território, catalisador de recursos – tanto na vertente física como na
vertente humana, com as atividades turísticas e de lazer – interpretadas à luz das boas práticas de gestão
territorial e setorial -, entendidas como pilares de atuação capazes de oferecer uma formação que torne todos
os pós-graduados, com este mestrado, em agentes de desenvolvimento.

Saídas profissionais
Gestor e Quadro de Entidades Públicas e Privadas, Técnico em Organismos e Departamentos orientados para
a Supervisão de Atividades Turísticas; Colaborador em Empresas de Hotelaria e Restauração; Técnico de
Agências de Viagens; Quadro de Operadores Turísticos; Quadro de Transportadoras Aéreas, Marítimas e
Terrestres, Quadro de Associações de Gestão e Valorização Patrimonial; Gestor / Colaborador de Empresas
de Produção de Conteúdos Turísticos de âmbito cultural e territorial; Investigador; Docente do Ensino
Superior, Técnico Superior de Administração; Quadro Superior da Administração Pública; Quadro de Áreas
Protegidas e Organismos de Gestão de Espaços Naturais de reconhecido valor turístico; Quadro de Empresas
de Turismo Aventura e Lazeres Ativos; Colaborador em Museus e Espaços Museológicos; Guia turístico;
Agente de informação turística; Quadro de Empresas de Organização e Gestão de Eventos.

Plano de estudos
UNIDADES CURRICULARES

ANO

REGIME

TIPO

Lazer, Turismo e Sustentabilidade Territorial

1

1.º Semestre

Obrigatória

Metodologias de Investigação em Lazer e Turismo

1

1.º Semestre

Obrigatória

Economia e Gestão: Oferta e Produtos Turísticos

1

2.º Semestre

Obrigatória

Gestão Turística dos Sítios Classificados como Património
Mundial

1

2.º Semestre

Obrigatória

Turismo de Natureza e Lazeres Ativos

1

1.º Semestre

Opcional

Turismo de Saúde e Bem-Estar

1

1.º Semestre

Opcional

Destinos Turísticos e Branding

1

2.º Semestre

Opcional

Turismo Patrimonial e Paisagens Culturais

1

2.º Semestre

Opcional

Seminário de Orientação

2

Anual

Obrigatória

Dissertação

2

Anual

Opcional

Estágio / Relatório

2

Anual

Opcional

Projeto

2

Anual

Opcional

Candidaturas online

Direção do curso

www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo

Paulo Carvalho | paulo.carvalho@fl.uc.pt

Contactos

Bolsas de mérito para os/as
melhores estudantes da fluc

Faculdade de Letras, Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra | Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt | www.uc.pt/fluc

