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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925427  - Turismo Experiencial  

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 812 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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laboratorial 
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Estágio 
(E) 
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tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Enquadrar e explicar o atual paradigma: economia das experiências; Entender e discutir o conceito de experiência versus 
futuras tendências da procura; Explicar e discutir a importância do conceito de experiência no turismo; Estabelecer relações 
com conceitos básicos de turismo; Definir e refletir sobre experiência do consumidor e experiência turística; Entender diferença 
entre serviço e experiência; Compreender modelos de experiência turística na perspetiva da procura; Aplicação a estudos de 
caso em turismo; Compreender modelos de experiência turística na perspetiva da oferta. Aplicação a estudos de caso em 
turismo; Refletir sobre novos desafios do marketing aplicado a experiências; Aplicar técnicas de construção de experiências em 
turismo      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O atual paradigma da `Economia das Experiências´; O Turismo como “mercado de experiências: do produto ao serviço, do 
serviço à experiência; O conceito de `experiência´. O significado de experiência do consumidor e experiência turística: 
abordagem epistemológica; Conceito de `experiência turística´: A abordagem das ciências sociais e a abordagem da 
gestão/marketing; A gestão do turismo experiencial: perspectiva da procura; A perspetiva experiencial no comportamento do 
consumidor; Análise de modelos de experiência turística na perspetiva da procura e oferta; O modelo de Pine e Gilmore: as 4 
tipologias de experiência aplicados ao turismo; Ferramentas de gestão ao serviço da experiência: Marketing 2.0 e 3.0. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos da presente UC visam dotar os discentes dos conhecimentos gerais que permitam a compreensão 
do fenómeno turístico que se assume, nos dias de hoje, como uma atividade propícia para a oferta de experiências no atual 
paradigma da economia. Esta unidade curricular pretende, desta forma, capacitar o aluno para compreender, analítica e 
reflexivamente, o novo contexto da actividade turística dotando-o, simultâneamente, de instrumentos operacionais utilizados na 
construção e gestão de experiências.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interativo, com recurso às tecnologias de informação e comunicação; Realização de exercícios 
práticos em sala de aula, em grupo e individualmente; Seminários com entidades externas (Associações empresariais, 
operadores turísticos, hotelaria, transportes, agências de viagem, etc); Visitas de estudo. 

De acordo com o Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja a avaliação será feita no 
regime de “avaliação contínua”. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino visam diversificar as estratégias em termos pedagógicos, e aliar a teoria à prática. 
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É estimulada a participação dos alunos, individualmente e em grupo, por forma a fomentar a sua iniciativa, assim como colocá-
los face a desafios práticos que estimulem a sua proatividade. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 De acordo com o Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja a avaliação será feita no 
regime de “avaliação contínua”.  
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