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PÓS-GRADUAÇÃO EM
TURISMO SUSTENTÁVEL
E BEM-ESTAR

APRESENTAÇÃO
Atendendo à vocação do Ensino Superior Politécnico, procura-se com esta oferta 
forma� va responder às necessidades de formação avançada com caráter específi co e 
profi ssional. 
Este curso, dirigido especialmente aos atuais e aos futuros profi ssionais de Turismo, 
mas também de áreas congéneres, em modalidade de e-learning, está vocacionado 
para o desenvolvimento de competências e de qualifi cações teóricas e técnicas na 
área específi ca do Turismo Sustentável, fatores determinantes para o sucesso das 
organizações na atualidade.
Tem como pilares/dimensões essenciais:
a) Sustentabilidade e Responsabilidade Social; b) Planeamento do Território;  c) Saúde 
e bem-estar; d) Aplicação prá� ca, através da criação de soluções para problemas reais 
das organizações.

OBJETIVOS
1. Fornecer bases sólidas de conhecimento e ferramentas que permitam gerir de 
forma sustentável toda a componente turís� ca, seja no setor privado, em organismos 
públicos do Turismo, ou ainda em organismos com forte relação com o setor; 2. Fornecer 
conhecimentos que facilitem a compreensão da dinâmica do desenvolvimento do 
turismo, nomeadamente do planeamento e estruturação do território turís� co, na 
economia circular e na transição digital das empresas; 3. Formar profi ssionais conscientes 
da importância que a gestão adequada das a� vidades turís� cas pode e deve cons� tuir, 
enquanto contributo efe� vo para a prossecução dos Obje� vos do Desenvolvimento 
Sustentável e para a consumação de uma gestão assente na Responsabilidade 
Social; 4. Dar a conhecer a importância da saúde e do bem-estar, enquanto aspetos 
relevantes na sociedade atual, salientados pelas Nações Unidas, na sua Agenda para um 
Desenvolvimento Sustentável, com vista à defi nição de uma estratégia de mudança de 
comportamento, promotora de felicidade e de es� los de vida saudáveis.

Coordenador de Curso
Victor Figueira | victorfi gueira@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/estig-pg_turSustBemEstarhttps://www.ipbeja.pt/cursos/estig-pg_turSustBemEstar

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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Semestre 1                                                                                        ECTS

Princípios de Sustentabilidade em turismo                                                  6,0

Planeamento Estratégico e Marke� ng Territorial                                              5,0

Polí� cas Públicas e de Inves� mento em Turismo                                                  4,0

Gestão de Empresas Turís� cas Sustentáveis                                                  5,0

A� vidade Física e Saúde                                                                                                         6,0

Seminários                                                                                                          4,0

PLANO DE ESTUDOS
Pós-Graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar

Parcerias: 




