


Módulo 1 - Conheça a sua região e 
identifique as partes interessadas no 

turismo
Unidade 1 - Identificação das partes 

interessadas e informação importante



TÓPICOS do nosso módulo
• Noções básicas e essenciais da Teoria das Partes Interessadas e 

Gestão do Turismo.
• Necessidades e avaliações para profissões relacionadas com o 

turismo.
• Recursos e filtros para medir a informação relevante com retornos 

imediatos.
• Informações sobre dicas e boas-práticas.
• Propostas e recomendações.
• Outros guias e referências.



Conceitos-
chave

Definições e 
explicações

Exemplos Questões & 
Conclusão

O RESUMO DA NOSSA SESSÃO



Conceitos-
chave



CONCEITOS-CHAVE

Nos slides seguintes poderá responder às seguintes questões:
• O que é um Stakeholder/parte interessada?
• Quais são as principais orientações para as profissões relacionadas

com o turismo?
Noções básicas de marketing territorial

• Como e onde recolher estas informações?
Estas notas representam o essencial da unidade e irão guiá-lo ao longo
da sua experiência de aprendizagem.



Definições e 
explicações



DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES (1)

• O que é um Stakeholder/parte interessada:
Académicos e profissionais na área da Gestão definem a parte
interessada como qualquer entidade física e/ou institucional que esteja
de alguma forma interessada (ou envolvida) num domínio específico.



DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES (2)
• Quais são as principais orientações para as profissões relacionadas com o

turismo:
1. Aprenda as histórias e tradições da sua região
2. Familiarize-se com os conhecimentos básicos em marketing turístico
3. Domine os princípios básicos das ferramentas de marketing online
4. Melhore as suas capacidades de comunicação
5. Entre em contacto com partes interessadas locais relevantes

relacionadas com o turismo
6. Conheça o seu público e prepare-se para diversificar a sua oferta
7. Seja criativo



DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES (3)
• Como e onde recolher estas informações:
A Internet é uma fonte inesgotável de inspiração de livre acesso, tente
marcar a sua pesquisa destacando palavras-chave essenciais como, por
exemplo:
- “Partes interessadas relacionadas com o turismo”.
- “O que é marketing turístico?”
- “Noções básicas de Marketing em Redes Sociais”
- “Serviços públicos de turismo em [sua cidade]”.
- “Pontos turísticos em [sua cidade]”
- “O que há para ver em [sua cidade]”?
- “Tradição cultural típica em [sua cidade]”



DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES (4)
• Quais são as informações relevantes para as profissões relacionadas com o

turismo :
1. Aprenda as histórias e tradições da sua região
2. Aprenda os conhecimentos básicos de marketing turístico
3. Domine os princípios básicos das ferramentas de marketing online
4. Potencie as suas capacidades de comunicação
5. Entre em contacto com intervenientes locais relevantes relacionados

com o turismo
6. Conheça o seu público-alvo e prepare-se para diversificar a sua

oferta
7. Seja criativo



DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES (5)
• Como e onde recolher estas informações:
- A Internet é uma fonte inesgotável de inspiração de acesso livre.

Tente catalogar a sua pesquisa destacando obras-chave essenciais
como, por exemplo:

- “Intervenientes relacionados com o turismo”
- “O que é o marketing turístico?”
- “Noções básicas de Social Media Marketing”
- “Serviços públicos de turismo na [sua cidade]”
- “Pontos turísticos na [sua cidade]”
- “O que há para ver na [sua cidade]”
- “Tradições culturais típicas da [sua cidade]”



Exemplos



EXEMPLOS

Nos slides seguintes, fornecemos alguns exemplos sobre como é fácil
explorar os recursos da Web para recolher informação necessária.

Experiências, revisões, métodos de trabalho reconhecidos, etc.,
representam uma fonte importante de conhecimento e de saber-fazer.



EXEMPLOS
Eis alguns exemplos de pesquisa sna internet de
uma opção de entretenimento apelativa numa
determinada localização (neste caso, Pescara - IT).

Existe muita Informação na internet e por isso é
necessário saber filtrar a Informação, focando a
pesquisa nos pontos de interesse, como por
exemplo, no tipo de atrações pelas quais temos
interesse: cultural, religiosa, culinária, etc.



EXEMPLOS
Neste exemplo de pesquisa, pretendemos
encontrar dicas rápidas sobre Gestão de Meios
Sociais (Social Media Management) de modo a
para impulsionar a presença online da nossa
iniciativa..

A grande maioria destes recursos são
completamente gratuitos e partilhados por
fontes/perfis altamente fiávei.



EXEMPLOS
O valor potencial da sua ideia pode ser definido por
dois fatores principais:

1. O valor da ideia em si

2. Como o comunica

O segundo fator ganha maior relevância quando a sua
ideia tem de competir com outros potenciais
investidores ou outros intervenientes estratégicos, tais
como, entidades públicas.

Pode apresentar uma iniciativa/ideia ótima, mas terá
o impato pretendido se não for capaz de a valorizar
com energia e entusiasmo.



EXEMPLOS
Inspirar-se em casos de sucesso da área, é um dos
métodos da “velha escola” de gestão de negócios
que se mantém sempre atual

Certifique-se que tira o máximo de partido dos
recursos que possa encontrar. Analise, tome nota
e organize as suas observações com cuidado.

Deixe-se influenciar por aquilo que mais capta a
sua atenção adaptando os recursos ao seu
contexto específico.



EXEMPLOS - Intervenientes
• Centro de Informação turística –

Pescara, IT
(https://www.abruzzoturismo.it/en)

Site oficial do turismo e desenvolvimento
territorial da região.

• Associação de desenvolvimento
territorial  

(https://www.itacasviluppo.it/)
Um exemplo das inumeras iniciativas
empresariais que operam na valorização
dos recursos rurais e territoriais.



EXEMPLOS
Não se esqueça que o YouTube é uma extraordinária fonte de histórias de sucesso baseadas na experiência, 
que pode consultar a qualquer momento a custo 0: 



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA DE TER EM MENTE...
• O mundo à nossa volta está cheio de recursos: use o seu pensamento

criativo e filtre-o com critérios críticos.
• Pode parecer difícil, mas não é impossível.
• No início, não são realmente necessários grandes fundos - por vezes, a

diferença pode fazer-se, simplesmente, através de uma ligação wi-fi.
• Seja curioso e aprenda com os outros.
• Não tenha medo de pedir ajuda.
• Estude o seu ambiente e certifique-se de que planeia as 

suas ações.
• Seja meticuloso e encontre o seu caminho.



PARA APROFUNDAR O TEMA

• Ligações, recursos, bibliografia, referências, etc.
Beginners Guide to Starting a Tourism Business/Guia para principiantes para iniciar um 

negócio turístico
Stakeholders in tourism development - How And What/Partes interessadas no 

desenvolvimento turístico - Como e o quê
Local stakeholders, role and tourism development/ Partes interessadas locais, papel e 

desenvolvimento turístico
What is hospitality and tourism marketing? / O que é o marketing de hospitalidade e 

turismo?
What is Tourism Marketing? - Concept Of Tourism Marketing / O que é Marketing

Turístico? - Conceito de Marketing Turístico
Strategic Communication in Tourism /Comunicação Estratégica no Turismo
Modern Marketing Communication in Tourism /Comunicação de Marketing Moderno no 

Turismo
What is Tourism Communication / O que é Comunicação Turística



http://citiesbyheart.aeva.eu/

http://citiesbyheart.aeva.eu/
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