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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925418  - Turismo Sustentável 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 812 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Victor Manuel Figueira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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Autónomo 
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teórico 
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teórico-
prático 
(TP) 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       60                                     65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos de aprendizagem são: Perceber o significado da relação Homem - Ambiente; Identificar parâmetros de 
sustentabilidade associada à protecção do meio ambiente; Identificar os principais recursos que podem participar na actividade 
turística numa óptica de sustentabilidade; Identificar as componentes essenciais para a criação de um turismo sustentável; 
Compreender a abrangência e extensão do conceito de sustentabilidade no turismo; Reflectir sobre a prática da 
sustentabilidade nos projectos turísticos. 

Competências fundamentais: compreender os princípios do turismo: compreender os princípios do turismo: a sua dimensão 
espacial, social, cultural, política, laboral, económica; gerir o território de acordo com os princípios da sustentabilidade; analisar 
os impactes produzidos pelo turismo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. O Homem e a sua relação com o ambiente 

2. A conservação, os recursos naturais e o desenvolvimento 

3. O turismo e o meio ambiente 

4. A sustentabilidade dos destinos turísticos 

5. O ecoturismo 

6. Qualidade ambiental e certificação no turismo 

7. O turismo e o combate à pobreza 

8. A responsabilidade social no turismo 

9. Exemplos de boas práticas      

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 conhecer, por 
um lado, a forma como o Homem utilizou os recursos naturais e a sua forma de conservação e protecção com vista à sua 
utilização turística e por outro lado entender o conceito de sustentabilidade aplicado ao turismo e qual a sua abrangência ao 
nível de projectos de âmbito social, económica, cultural e natural. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interactivo, com recurso às tecnologias de informação e comunicação; Realização de exercícios 



Página 2 de 2 

práticos em sala de aula, em grupo e individualmente; Visitas de estudo. 

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. 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 proactividade. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação basear-se-á em testes escritos e trabalhos praticos dando relevância ao trabalho contínuo dos alunos em sala de 
aula. 
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