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RESILIÊNCIA E 
SUSTENTABILIDADE 
DE DESTINOS 
TURÍSTICOS
"O turismo precisa de novas estratégias para fazer face aos impactos 
de fatores de mudança complexos, tais como alterações climáticas, 
terrorismo, destruição de ecossistemas e conflitos gerados com 
comunidades locais. O curso pretende assim responder à questão: 
Como tornar os destinos turísticos mais resilientes e sustentáveis?"



CONTEÚDO 
PEDAGÓGICO
O currículo deste curso é baseado 
em investigação e casos práticos realizados 
nesta área, visando desenvolver nos 
participantes competências sólidas, espirito 
crítico e inovador, conhecimento e experiência 
no que concerne ao desenvolvimento de 
planos estratégicos de resiliência e de turismo 
sustentável. 
No que respeita às metodologias de aprendizagem 
será dado especial enfase ao visionamento de 
vídeos temáticos, desenvolvimento de exercícios 
em grupo de aplicação de conceitos chave, bem 
como análise de estudos de caso que 
promovam uma discussão informal, embora 
crítica, entre os participantes. Alguns dos 
materiais usados nas aulas (e.g. vídeos, papers, 
etc) poderão ser ministrados em Inglês.

DESTINATÁRIOS
O curso está especialmente vocacionado a 
estudantes, consultores, profissionais na área 
do turismo, técnicos de municípios e outros 
agentes locais, operadores turísticos, bem 
como a titulares de licenciatura ou detentores 
de currículo profissional relevante, e outros 
interessados em resiliência, turismo sustentável 
e responsabilidade ambiental e social. 

CERTIFICAÇÃO
A todos os participantes que concluam a 
formação será emitido um certificado pelo 
SOCIUS/CSG do ISEG, Universidade de Lisboa.

RESILIÊNCIA 
E SUSTENTABILIDADE 
DE DESTINOS TURÍSTICOS 
FORMADORA

Ana Rita Sampaio
Doutorada em Turismo Sustentável no International Centre 
for Responsible Tourism, Leeds Metropolitan University 
www.linkedin.com/in/anasampaio

ENQUADRAMENTO
O curso pretende responder à crescente 
procura de profissionais dos sectores público e 
privado que sejam capazes de fazer face aos 
desafios colocados por fatores de mudança 
complexos, tais como alterações climáticas, 
destruição de ecossistemas e conflitos gerados 
com comunidades locais. Para além de abordar 
os principais temas relacionados com o turismo 
sustentável e a discussão dos impactes 
relacionados com a produção e consumo, o 
curso inclui uma nova área relacionada com a 
resiliência, conceito fundamental no 
planeamento, gestão estratégica e certificação 
de destinos turísticos. 

www.linkedin.com/in/anasampaio


12h
(6h por sessão)

DuraçãoDatas

18-19 Março 
2019

300€*

Preço Total

PROGRAMA OBJETIVOS

CONTACTOS 
sociuseventos@iseg.ulisboa.pt          
213925914/ 0

INSCRIÇÃO ONLINE:
https://formulariosocius.typeform.com/to/JfuffU

Horário 
Segunda e Terça  
10:00 às17:00

•

•

•

•

•

•

•

 
Discutir e analisar criticamente conceitos-chave 
relacionados com a resiliência e turismo sustentável;
Identificar fatores de perturbação da resiliência e da 
sustentabilidade de destinos turísticos;  
Aplicar metodologias de análise na avaliação da 
resiliência e sustentabilidade de destinos turísticos; 
Avaliar e desenvolver planos estratégicos de turismo 
sustentável e resiliente. 

 EARLY BIRD
até 18 FEV.

-20%

Early Bird (até 18 Fev.): 240€ 

Regular (19 Fev. a 11 Mar.): 300€

C/ Desconto * (19 Fev. a 11 Mar.): 240€

* Estudantes, investigadores do CSG, associados da APEA e desempregados usufruem 
do desconto de -20%. Este desconto não é acumulável com o Early Bird.

INSCRIÇÃO

•

Módulo I: Fundamentos do turismo 
sustentável e resiliente.

Módulo II: Avaliação da vulnerabilidade e dos 
fatores de perturbação da sustentabilidade de 
destinos turísticos.

Módulo III: Metodologias de desenvolvimento 
de planos estratégicos de turismo sustentável 
e resiliente.

Módulo IV: Desenvolvimento e análise de um 
plano de sustentabilidade a um estudo de 
caso.

É objetivo geral do curso capacitar estudantes, 
profissionais, consultores e investigadores com perfil 
profissional inovador, nomeadamente no que 
respeita à identificação e mitigação de fatores que 
podem impactar a resiliência e a sustentabilidade de 
destinos turísticos com base em metodologias 
robustas de análise e de planeamento.

Na conclusão deste  curso  os  participantes  estarão
habilitados a:

Local

Apoio:






