Destinatários

Oferta Formativa cTeSP

Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:

. Análises Laboratoriais;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente;

. Animação e Modelação 3D;
. Artes para Jogos Digitais;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
profissional de Nível 4;

. Automação Industrial;

. Os titulares de um diploma de especialização
tecnológica (CET);

. Contabilidade e Fiscalidade;

. Os titulares de um grau de ensino superior que
pretendam a sua requalificação profissional;

. Contabilidade e Gestão;

. Os candidatos que tenham sido aprovados nas provas
especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para frequência do ensino superior
dos maiores de 23 anos.

. Design e Desenvolvimento do Produto;

. Desenvolvimento de Jogos Digitais;
. Design Multimédia;
. Gestão Administrativa de Recursos Humanos;
. Gestão Comercial e Vendas;
. Ilustração;

Apoios Sociais

. Informática;

. Possibilidade de Bolsa de Estudo;

. Instalações Elétricas e Manutenção Industrial;

. Complementos de bolsas de estudo
para alojamento;

. Manutenção de Sistemas Mecatrónicos;

. Complementos de bolsas de estudo
para transportes de alunos das Regiões
Autónomas;

. Produção de Atividades para o Turismo Cultural;

. Auxílios de emergência;
. Acesso a unidades alimentares
a preços sociais;

cTeSP
Curso Técnico Superior Profissional

. Produção Artística para a Conservação e Restauro;
. Qualidade Ambiental;
. Realização e Produção Televisiva;
. Segurança e Proteção Civil;
. Som e Imagem;

. Acesso a alojamento;

. Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação;

. Atribuição de bolsas de mérito;

. Web e Dispositivos Móveis.

. Atribuição de bolsas de estudante-colaborador.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

. Conservação e Talhe de Pedra;

PRODUÇÃO
DE ATIVIDADES
PARA O TURISMO
CULTURAL
www.ipt.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

PRODUÇÃO DE ATIVIDADES
PARA O TURISMO CULTURAL
Perfil Profissional
Coordenar, desenvolver e produzir bens e serviços, integrando e otimizando as técnicas de gestão de atividades
em turismo e cultura, sob enquadramento organizacional.

Saídas Profissionais
• Empresas e organizações privadas do

setor do turismo (empresas de organização de eventos, operadores turísticos,
agência de viagens);
• Administração central, regional e local

Plano de Estudos
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

de turismo e cultura (museus, câmaras
municipais, etc);

Português

4

• Outras atividades públicas ou privadas

Sociedade e Economia

4

Inglês

4

ligadas a serviços, atividades e produtos
turístico-culturais.

• Planear e organizar programas de atividades em turismo
cultural;

Métodos Quantitativos

4

Atelier de Criatividade

2

• Operacionalizar os programas de atividades turístico-culturais para garantir a qualidade de execução dos
mesmos;

Coordenador

Atelier de Inovação e Empreendedorismo

2

Tecnologias de Informação e Comunicação

4

Eunice Ramos Lopes
eunicelopes@ipt.pt

Introdução à Gestão de Empresas

4

Gestão de Recursos Humanos

5

Direito e Legislação do Turismo

3

Marketing Turístico

6

Antropologia Cultural, Recreação e Lazer

5

Roteiros Turísticos

5

Gestão Financeira

5

Segurança em Turismo Cultural

5

Introdução ao Desenvolvimento
de Produtos Turísticos

5

Economia e Cultura no Espaço Europeu

3

Museologia e Património Cultural e Natural

5

• Planificar e organizar abordagens a técnicas de interação
com os clientes no sentido de maximizar os efeitos das
atividades, criando condições para uma fidelização efetiva;

Internacionalização de Empresas

4

Organização de Eventos Turístico-Culturais

6

Projeto de Turismo Cultural

5

• Organizar e gerir eventos de turismo e de cultura
orientando-os a públicos específicos;

Estágio

30

Atividades Principais

• Cumprir os princípios do Código de Ética da Organização
Mundial de Turismo;
• Colaborar na elaboração de planos estratégicos de
empreendedorismo e de marketing, adequando-os a
diferentes segmentos de mercado;
• Dominar diversas técnicas em animação turística, eventos
e roteiros turísticos, assegurando a correta participação
dos grupos e promovendo a melhor satisfação dos participantes;
• Gerir e otimizar os recursos humanos implicados nas
diversas atividades, executando as tarefas que lhe são
inerentes sob orientação de um gestor turístico;

• Dominar os enquadramentos jurídicos e legais;
• Coordenar as questões ligadas à segurança das atividades
de turismo cultural.
Nota: Abertura do curso condicionada ao número mínimo de alunos inscritos.

Contactos
Instituto Politécnico de Tomar
Balcão Único - BUn
Student Point of Contact - SPOC
Quinta do Contador - Estrada da Serra
2300 - 313 Tomar
Tel: +351 249 328 216
spoc@ipt.pt

Segue o teu caminho!

