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MESTRADO 
TURISMO, 
INOVAÇÃO E 
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• Conhecer e aplicar técnicas de estudos de mercado para 
a identificação,  caracterização  de análise prospetiva dos  
mercados em Turismo;

• Conhecer e  avaliar  as principais necessidades,  tendências, 
oportunidades e áreas estratégicas para o desenvolvimento 
da atividade turística e dos territórios;

• Identificar,  avaliar e aplicar diferentes estratégias para a cria-
ção, dinamização e gestão de diferentes iniciativas turística 
(de  âmbito regional, nacional e internacional);

• Elaborar e avaliar planos de negócio e propostas de projetos 
de investimento, integrados em estratégias de desenvolvi-
mento turístico e territorial.

TURISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivos

Admissão, Seleção e Seriação

Condições / Habilitações de Acesso

1. Âmbito da Licenciatura (Turismo) e áreas afins; (30%)
2. Classificação da licenciatura ou equivalente; (40%)
3. Apreciação do Curriculum Académico/Técnico/científico; (10%)
4. Apreciação do portefólio e da experiência profissional na área do 

mestrado. (20%)

Os resultados do processo de seriação são tornados públicos através de edital 
onde consta a lista ordenada dos candidatos admitidos e não admitidos à 
matrícula e inscrição, afixado no placar dos Serviços Académicos e publicitado 
no site da Escola.

Podem ser candidatos a este curso de mestrado Licenciados 
e Bacharéis em diferentes áreas de conhecimento, estando os 
Bacharéis sujeitos à aprovação pelo CTC da ESTG.

• Licenciados que pretendam aprofundar competências na 
área do Turismo;

• Quadros das empresas, da administração pública e de ou-
tras instituições que procuram reciclagem e atualização de 
conhecimentos na área do Turismo;

• Gestores com responsabilidades ao nível do desenvolvimento 
estratégico de produtos e gestão destinos turísticos;

• Profissionais de diversos setores de atividade que pretendam 
desenvolver  conhecimentos e competências em Turismo.

Benefícios segundo os alunos do Mestrado:

• Aulas + Projeto/Dissertação (contexto real);
• Estágios (contexto nacional + internacional);
• Corpo docente com formação e experiência prática em Tu-

rismo e em áreas complementares; 
• Formação especializada em Turismo; 
• Internacionalização;  
• Diversidade de entidades parceiras do Mestrado e do IPVC 

/Networking; 
• Imagem da formação em Turismo na ESTG - IPVC; 
• Curso acreditado pela A3Es; 
• Acompanhamento e disponibilidade do corpo docente; 
• Oportunidades (publicações e participação em conferências 

nacionais e internacionais); 
• Localização.

Destinatários

Local: Viana do Castelo 
Duração: 4 semestres
Preço: Consultar Despacho IPVC sobre a propina de frequência 
para o ano letivo 2020/2021
Regime: Quinta e sexta-feira, em regime pós-laboral e sábado 
de manhã.
Este horário poderá vir a ser alterado, caso se justifique, mediante a disponibilidade dos alunos.



Estrutura curricular

Internacionalização (Instituições Parceiras)

Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?

Contactos da Escola

1.º ano/1.º semestre
Desenvolvimento Económico e Inovação em Eventos
Tendências e Inovação em Turismo
Tecnologias de Comércio e Marketing Eletrónico
Planeamento e Gestão de Destinos Turísticos
Métodos Avançados de Pesquisa em Turismo

1.º ano/2.º semestre
Património e Técnicas de Interpretação
Gestão de Pessoas - Relações Humanas em Turismo
Comunicação Intercultural
Marketing Estratégico no Turismo 
Desenvolvimento de Plano de Negócios

2.º ano
Dissertação/Projeto/Estágio

Coordenadora: 
Alexandra Correia
e-mail: acorreia@estg.ipvc.pt

Avenida do Atlântico, nº 644 
4900-348 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 819 700 
e-mail: academicos@estg.ipvc.pt
Site: www.estg.ipvc.pt

Candidaturas on-line*

• Numa das instituições UNWTO.TedQual (a decisão final é da ins-
tituição de acolhimento);

• Numa instituição com que o IPVC mantém acordo bilateral no 
âmbito do Programa Erasmus (a decisão final é da instituição de 
acolhimento);

• Em Portugal ou no estrangeiro (com Entidades parceiras do Mes-
trado e IPVC), nomeadamente com membros  da Organização 
Mundial do Turismo (UNWTO) (a decisão final é da instituição de 
acolhimento).

Os alunos terão acompanhamento tutorial durante todo ciclo de es-
tudos. É indispensável que o aluno disponha de acesso à Internet e 
possua um computador portátil.

As oportunidades de carreira na área do Turismo incluem:

• Direção e/ou posições de topo em organizações (públicas e pri-
vadas) com atividade relacionada com o Turismo;

• Direção de Marketing e comunicação em Turismo;
• Gestão e desenvolvimento estratégico de produtos, empresas e 

destinos turísticos;
• Consultoria na área do Turismo;
• Gestão de projetos no âmbito do  Turismo;
• Educação e formação em Turismo;
• Investigação em Turismo.

1ª FASE • 14 junho — 25 julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 setembro — 30 outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt

mailto:acorreia%40estg.ipvc.pt%20?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20Mestrado


Venha Conhecer a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Conhece a ESTG IPVC

“O  Mestrado proporcionou-me a re-
alização de um estágio curricular, que 
eu sempre quis, para  que contribuísse 
para a minha experiência profissional e 
pessoal. Estagiei no Centro de Juven-
tude de Braga. Foi, sem dúvida, um 
grande desafio, também pelo facto do 
Centro estar na fase de arranque. 

Foi extremamente gratificante po-
der contribuir de forma ativa e ter tido 
um excelente acolhimento. Hoje, tenho 
o prazer dizer que trabalho no Centro 
de Juventude de Braga, dando assim 
continuidade a este desafio”

“Depois de terminar a licenciatu-
ra em Turismo no IPVC e de adqui-
rir  alguma experiência profissional, 
percebi que queria especializar-me 
na área do turismo outdoor. Para 
isso, foi de extrema importância 
contar com a orientação  de do-
centes do mestrado em Turismo 
do IPVC, para além do apoio e for-
mação por parte dos  professores 
do Mestrado Desporto Natureza 
do IPVC.  Uma das vantagens do  o 
mestrado de Turismo é poder con-
tar com um corpo docente espe-
cializado em Turismo que orienta e 
que ajuda aqueles que, tal como eu, 
têm a ambição de seguir uma car-
reira  prática, mas também acadé-
mica ou de investigação”

“O Mestrado permitiu o acesso a um conjunto 
diversificado, pertinente e credível de conheci-
mentos e ferramentas capazes de fomentar o 
espírito crítico. Uma visão especializada e atual 
através de um corpo docente cientificamente 
maduro que imprime a sua dinâmica através do 
desenvolvimento de projetos estratégicos na 
área do Turismo. Vivamente aconselhável” 

TESTEMUNHO

TESTEMUNHO

TESTEMUNHO

Filipe Taveira
Mestre em Desporto de Natureza

julho de 2020Hugo Aluai Sampaio
Doutorado em Arqueologia
Docente no Ensino Superior

Julho de 2019

Marta Costa
Rececionista Centro de Juventude de Braga

Maio 2020




