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Este Short Master em Turismo em Espaço Rural e Desenvolvimento Regional enquadra-se 
nas linhas orientadoras do projeto educativo, científico e cultural do DTPC - Departamento 
de Turismo, Património e Cultura, que assentam em grandes pilares: 
1. Qualidade formativa, ao reunir um grupo de docentes e especialistas nas áreas lecionadas;
2. Desenvolvimento da investigação e inovação de práticas em estudos que promovam os 
produtos turísticos e patrimoniais e que permitam o conhecimento e exploração do território; 
3. Aproximação ao contexto de trabalho, instituída pela forte ligação com parceiros nacionais 
e internacionais que apostam na ruralidade, na natureza, na ecologia e na autenticidade 
do território.

A oferta do Short Master em Turismo no Espaço Rural pretende potenciar sinergias entre as 
entidades e parceiros envolvidos, construindo-se, assim, uma forte aproximação da academia 
ao Turismo Rural.

Isabel Vaz de Freitas 
Diretora do DTPC
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Apresentação

Este curso apresenta mais-valias significativas  
em quatro áreas relevantes: 
1. Elevada qualidade do corpo docente e 
especialistas reconhecidos nas áreas lecionadas; 
2. Desenvolvimento da investigação e inovação 
ao nível de práticas em linhas de estudo 
relacionadas com produtos turísticos e o 
desenvolvimento do território; 
3. Aproximação ao contexto de trabalho, 
instituída pela forte ligação com parceiros 
nacionais e internacionais; 
4. Internacionalização e parcerias com forte 
incidência em projetos internacionais para os 
quais o Mundo Rural e o Território são uma 
forte aposta.
A oferta do Short Master em Turismo no 
Espaço Rural e Desenvolvimento Regional 
permite habilitar os profissionais das várias 
áreas ligadas ao ambiente e à natureza a explorar 
práticas inovadoras associadas ao meio rural. 
Pretende-se potenciar competências entre as 
entidades envolvidas, construindo-se assim uma 
forte aproximação da academia ao negócio do 
Turismo Rural da rede de parceiros.

Mensagem da Coordenação
 
Organizar um produto turístico ligado à 
terra, que permita vivenciar os costumes, as 
tradições de outrora e ainda experimentar uma 
gastronomia tradicional riquíssima, requer um 
modelo de cooperação em rede, entre todos os 
players com interesses pelo desenvolvimento dos 
territórios, sendo crucial configurar a identidade 
das diferentes regiões, fazendo expandir esta 
herança singular e tornando-a num motor de 
desenvolvimento regional. 
O conhecimento dos diversos territórios e das 
heranças culturais de património material 
e imaterial, com as sinergias entre empresas 
e entidades locais e o desenvolvimento do 
potencial humano, é a estratégia chave deste 
Short Master em Turismo no Espaço Rural e 
Desenvolvimento Regional proporcionado pela 
Universidade Portucalense.

Objetivos

São objetivos centrais do curso:
• Caracterizar os diferentes territórios rurais em 
Portugal.
• Detalhar as características e as singularidades 
do património histórico e arquitetónico.
• Identificar os meios de dinamização dos 
espaços e da cultura tradicional, apostando na 
elaboração de programas ligados ao ambiente 
e à natureza - pesca, birdwatching, percursos 
pedestres, entre muitos outros.
• Sensibilizar os profissionais do Turismo para 
a importância, não só da utilização dos recursos 
naturais como atrativo turístico,  mas também 
da aposta na qualidade dos serviços prestados.

Destinatários

Licenciados em todas as áreas do conhecimento. 
Todos os profissionais ligados ao Turismo, 
Património, Ambiente, Geografia, História, 
Desporto e Lazer, Agricultura e a todos os que 
pretendam aprofundar os seus conhecimentos 
de Arquitetura Tradicional e Turismo em 
Espaço Rural.
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Habilitações de Acesso
Licenciaturas em: 
• Turismo
• Gestão 
• Gestão Hoteleira
• Economia
• Planeamento Regional
• Geografia
• História
Profissionais do Turismo e da Gestão Hoteleira
Curriculum vitae relevante
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Saídas Profissionais
Organizações promotoras do território ligadas 
ao Turismo no Espaço Rural e organizações 
com vertentes de atividades ao ar livre.

Duração
5 meses

Unidade Curricular Horas de contacto ECTS

Património Cultural

Património Natural

Dinamização dos Espaços Rurais e dos

Distribuição, Comunicação e

Quadro Jurídico dos empreendimentos

Gestão de empreendimentos de TER

Casos de Sucesso de TER

Projeto em TER

20: TP

20: TP

20: TP

20: TP

10: TP

20: TP

20: S

15: OT

4

4

4

4

3

4

3

4

Recursos Naturais

Operacionalização

de TER

Horário
Pós-laboral: Sextas-feiras das 18,00h às 
22,00h e Sábados das 9,00h às 13,00h.
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Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 
541/619, 4200-072 Porto

+351 225 572 000
www.upt.pt
dtpc@upt.pt


