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Título do tema proposto:

Planeamento dos Espaços Turísticos em Áreas Costeiras
Descrição do tema de trabalho e objectivos:
Metodologia:

O tema e proposta de trabalho enquadra-se no âmbito de um projeto de investigação “ESPACETUR Planeamento dos Espaços Turísticos em Áreas Costeiras”, financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT).
O principal objetivo do projeto é a análise e avaliação de espaços turísticos costeiros integrados em
conurbações urbanas de Portugal Continental. Focado em três dimensões de análise estruturais –
dimensão morfológica, dimensão de regulação e dimensão de governança -, o projeto procura dar um
contributo significativo para o conhecimento dos espaços e territórios do turismo em Portugal,
especialmente no que respeita às suas formas de assentamento e funcionamento e aos processos do seu
planeamento e governação. Para além disso, o projeto tem como objetivo contribuir para a integração
destes desenvolvimentos e formas de ocupação na estrutura urbana e na paisagem procurando, para isso,
concretizar um conjunto de recomendações orientadas por boas práticas de planeamento e gestão
territorial e apresentar um conjunto de ferramentas e indicadores, especialmente orientados para a
caraterização, monitorização e avaliação de espaços turísticos e dirigidos em particular à tomada de
decisão.
Temas teóricos de referência:

1. Turismo, ordenamento do território e desenvolvimento sustentável
2. Ocupação turística, urbanização e desenho dos espaços turísticos
3. Regulação no setor do turismo e no ordenamento do território e urbanismo
3. Governança e abordagens integradas de base territorial
4. Produtos turísticos e mercado imobiliário
Conteúdo programático :

O conteúdo programático estrutura-se de acordo com três dimensões de análise inerentes à avaliação dos
espaços turísticos [(i) morfologia; (ii) planeamento e regulação; (iii) governança], podendo o aluno dirigir
a sua abordagem para uma dimensão em específico.
1. Morfologia: forma, estrutura e funcionamento dos espaços turísticos tendo em conta a estrutura do
parcelamento, a rede viária e as infraestruturas de mobilidade, a integração territorial e paisagística, as
tipologias edificadas, o desenho urbano, os usos e atividades, incluindo as infraestruturas, equipamentos e
serviços de utilização coletiva.
2. Planeamento e regulação: enquadramento institucional e regulamentar inerente ao planeamento dos
espaços turísticos, atendendo à regulação do uso do solo, às estratégia de desenvolvimento territorial e à
articulação entre o setor público e o setor privado.
3. Governança: modelos de governança associados ao desenvolvimento e funcionamento dos espaços
turísticos, particularmente a nível local, tendo em conta o papel dos diferentes atores nas várias fases do
processo (conceção e desenho, financiamento, construção, implementação, gestão).
O projeto tem como territórios casos de estudo um conjunto de resorts turísticos nos concelhos de Óbidos
(Praia d’el Rey, Bom Sucesso, Royal Óbidos), Grândola (Tróia) e Loulé (Vilamoura, Quinta do Lago e
Vale de Lobo). Outros espaços turísticos podem ser também objecto de estudo.
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