Territórios de Turismo Aventura – Interpretação da
Paisagem e do Património
 6 ECTS

 1.º Ano, 2.º Semestre

| Área Científica
812 – Turismo e Lazer

| Objetivos de Aprendizagem


Identificar os fatores condicionantes da paisagem.



Interpretar a paisagem sob os pontos de vista da geomorfologia, da fauna, da flora e da intervenção
humana.



Conceber e preparar uma atividade desportiva e de aventura na perspetiva da divulgação do património
ambiental.



Reconhecer o contributo do turismo de desporto e aventura para a sustentabilidade das regiões onde
se desenvolve.



Interpretar os diversos aspetos do património presente nos territórios preferenciais das atividades de
desporto e aventura.



Enunciar e definir os diferentes tipos de Património.



Reconhecer as diversas manifestações do Património Etnográfico.



Identificar e relacionar as características do território com o património existente.



Enquadrar as atividades de desporto e aventura em rotas de turismo cultural.

| Conteúdos Programáticos
1. Território de Turismo Aventura:
a) Contextualização.
2. Paisagem:
a) Natureza e Paisagem.
b) Fatores condicionantes da paisagem.
3. Geomorfologia:
a) Constituição interna da Terra.
b) Grandes tipos de rochas e sua relação com o relevo.
c) Património geomorfológico de Portugal e produtos de turismo de desporto e aventura.
4. Fauna e Flora:
a) Caracterização geral da fauna e flora.
b) Famílias botânicas.

c) Principais grupos de animais.
d) Classificação de grupos de animais.


Invertebrados (crustáceos, insetos, aracnídeos e moluscos).



Vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos marinhos e terrestres).

5. A Paisagem como recurso turístico e meio de trabalho:
a) Biodiversidade – potencialidades turísticas.
6. Turismo de desporto e aventura e rotas de natureza:
a) Turismo de Natureza e Turismo Cultural.
b) Papel dos produtos de Ar Livre na conservação do Património Ambiental e no desenvolvimento das
economias locais.
7. Património:
a) Noção de Património.
b) Tipologias.
8. Património Edificado:
a) Da Pré-História ao séc. XII: megalitismo, vestígios da presença romana, visigótica e árabe.
b) Da Nacionalidade aos nossos dias: estilos artísticos e expoentes significativos.
9. Património arquitetónico e artístico (civil, militar e religioso) em espaço rural:
a) Identificação, localização e funções.
10. Património Etnográfico – categorias de interesse turístico:
a) Artes e ofícios.
b) Crenças e devoções.
c) Feiras, festas e romarias.
d) Música e dança.

