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A primeira formação pós-graduada em Portugal que alia o 
turismo à igualdade de género!

Informações

https://www.isce.pt/pt/estudar/pos-

graduacoes/promocao-da-igualdade-de-genero-no-

turismo

https://www.isce.pt/pt/estudar/pos-graduacoes/promocao-da-igualdade-de-genero-no-turismo


Organização

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

Global Women in Tourism

Turismo de Portugal, I. P.

Coordenação Científica

Professor Doutor Nuno Abranja [ISCE]

Dra. Elisabete Mendes (Turismo de Portugal IP)

Coordenação Executiva

Dra. Leila Portela [GWT]

Dra. Teresinha Duarte (Turismo de Portugal IP)

Parceiro institucional

Variações – Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal

Enquadramento
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O curso será ministrado por um corpo docente internacional de exceção,

entre académicos com grande experiência e profissionais do setor

turístico de reconhecido mérito, provenientes de diferentes países onde

desenvolvem estes temas há vários anos, escolhidos criteriosamente pela

GWT, Turismo de Portugal, I.P. e Departamento de Turismo do ISCE.

A versatilidade, o rigor e a exigência do método de ensino que combina o

melhor da teoria com a excelência da prática, abre portas a um mercado

de estudantes e profissionais com distintas formações académicas e de

diferentes setores de atividade.



Esta formação visa contribuir para a integração da perspetiva de género e

diversidade no setor do turismo, abordagem fundamental nos conteúdos de qualquer

disciplina académica, e fornecer ferramentas técnicas e práticas para o exercício

profissional da atividade turística na defesa da igualdade.

O turismo é um importante motor de desenvolvimento que oferece oportunidades de

avançar rumo à inclusão e à igualdade e diversidade de género no setor,

colaborando com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

propostos pela Organização das Nações Unidas para a Agenda 2030. Esta atividade

socioeconómica tem uma força de trabalho feminilizada que gera oportunidades

para mulheres empresárias, tornando-se crucial analisar as desigualdades existentes

no setor e os impactos gerados e passar por um processo de mudança que visa

incorporar a perspetiva de género e diversidade em todos os aspetos, considerando

o sistema de turismo como um todo.

A proposta académica de pós-graduação fornece o background teórico conceptual,

assim como um conjunto de ferramentas técnico-práticas de análise crítica, que

facilitam a incorporação da abordagem de género e a diversidade para erradicar as

desigualdades no turismo.

Enquadramento
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Com este curso fornecer-se-ão instrumentos e informação científica atualizada e

adequada para os domínios da transversalidade do género no turismo:

▪ Promover um espaço de debate que estimule a construção do campo de

estudos de género e turismo;

▪ Promover a consolidação do conhecimento para alcançar a igualdade de

género no contexto do desenvolvimento sustentável do turismo.

▪ Fornecer aprendizagens teóricas adequadas às solicitações da elaboração e

gestão de projetos com perspetiva de género;

▪ Conhecer e aplicar os instrumentos de elaboração, coordenação, gestão e

avaliação de projetos com perspetiva de género;

▪ Conhecer o marco normativo nacional e internacional no que concerne a

igualdade de género e a sua transversalidade no turismo.

Objetivos
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▪ Licenciados em qualquer área científica.

▪ Estudantes e profissionais com necessidade de adquirir,

aprofundar ou de atualizar conhecimento para alcançar a

igualdade de género no contexto do desenvolvimento

sustentável do turismo.

▪ Cidadãos portugueses ou de nacionalidade estrangeira.

▪ Professores a lecionar em instituições nacionais ou

estrangeiras que pretendam fomentar a igualdade de género.

▪ Operadores e outros Agentes de Turismo portugueses e

estrangeiros que operem no mercado português.

Público alvo

▪ Organizações públicas e associativas

▪ Hotéis & Resorts

▪ Autarquias

▪ Entidades Regionais de Turismo

▪ Agências de Desenvolvimento Regional

▪ Federações e/ou Associações

▪ Empresas de Animação Turística

▪ Empresas ligadas à Organização de Eventos de
diferentes naturezas

Saídas profissionais
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▪ Agências de Viagens e Operadores Turísticos

▪ Estabelecimentos de Restauração e Bebidas

▪ Centros de Congressos

▪ Clubes desportivos e de saúde

▪ Cruzeiros

▪ Aviação



Inscrições/Candidaturas: 

Até 10/10/2022

Resultados das candidaturas: 

11/10/2022

Matrículas:  

13 e 14/10/2022

Duração & Cronograma Calendário

Duração: 6 meses

Horário: 
2ª-feiras [18h30-22h30]
3ª-feiras [18h30-22h30]

Total de horas = 275h de aulas técnico-práticas (através das plataformas
Zoom e eLearning Media da Blackboard Open LMS) e 425h de trabalho
autónomo.

Certificação
Certificado de Pós-Graduação
30 ECTS
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Início do curso: 

25/10/2022

Sessão de abertura: 

24/10/2022



Valores 2022
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Até 10/10/2022 13 e 14/10/2022 Até 5 de NOV 2022 Até 5 de DEZ 2022 Até 5 de JAN 2023

Inscrição: 100€

(Inscrição: [ex-

alunos ISCE] : 

Isenta)

Matrícula: 130€

(Matrícula [ex-alunos 

ISCE] : 100€)

Plataformas eLearning: 75€

1ª Mensalidade: 

225,00€

2ª Mensalidade: 

225,00€

3ª Mensalidade: 

225,00€

Curso: 1350,00€ 

Emolumentos: 525,00€ [Inscrição + Matrícula + Plataformas de eLearning + Certificado

Emolumentos [ex-alunos ISCE]: 395,00€ [Inscrição + Matrícula + Plataformas de eLearning + Certificado

Notas:

Nº mínimo para abertura do curso: 12 alunos

Os alunos que efetuarem o pagamento total da anuidade, no ato da matrícula, beneficiarão de uma redução de 10%, não acumulável com outros descontos.

O pagamento da propina será feito em 6 (seis) prestações mensais, até ao dia 5 de cada mês. Findado este prazo ao valor da prestação mensal será acrescida uma taxa

de agravamento de 20€. Após 60 dias sem pagamento, considera-se anulada a inscrição, salvo casos devidamente fundamentados.

Até 5 de FEV 2023 Até 5 de MAR 2023 Até 5 de ABR 2023 Até 15 de ABR 2023

4ª Mensalidade: 

225,00€
5ª Mensalidade: 225,00€

6ª Mensalidade: 

225,00€
Certificado: 220€



• Boletim de candidatura online, em modelo próprio, devidamente
preenchido

• Certidão de habilitações académicas;

• Curriculum Vitae;

Em caso de dúvida contacte-nos para mestrados@isce.pt

Tel.: +351 219 347 131  |  Fax: +351 219 332 688

Candidatura Candidatura - documentos

Podem candidatar-se os alunos que reúnam a seguinte condição:

a) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que
o Conselho Técnico-Científico do ISCE considere conferir
capacidade para a realização do curso.

A seleção dos candidatos é feita mediante apreciação curricular e, se

considerado pertinente, pela realização de uma entrevista. São alvo de

apreciação os seguintes elementos curriculares:

• Curriculum Vitae;

• Formação académica/profissional na área do curso;

• Motivação do candidato.
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CANDIDATAR-ME

mailto:mestrados@isce.pt
https://www.isce.pt/pt/candidaturas/condicoes-de-acesso/pos-graduacoes


Estrutura curricular
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Sistema de género e 
desigualdades

Cassiana Gabrieli

Professora Universitária, Universidade Federal
de São Carlos, São Paulo, Brasil

20 2

Marco Normativo para a 
igualdade de género

Alexandra Silva

Coordenadora de Projetos, PpDM - Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres, 

Portugal

20 2

Perspetiva de género e 
desenvolvimento 

sustentável

Veronica Sanches de León

Codirectora Centro de Investigación en
Turismo, Universidad Provincial de Ezeiza, 

Argentina. Coordinadora Diplomatura
Perspectiva de Género en Turismo, 

Universidad Nacional de San Martín, Argentina

20 2

Liderança no feminino

Elisabete Mendes

Diretora do Departamento de Gestão
Pedagógica e Inovação, Direção de Formação, 

Turismo de Portugal, I.P., Portugal

20 2

Comunicação com 
perspetiva de género

Ana Sofia Fernandes

Presidente, PpDM - Plataforma Portuguesa 
para os Direitos das Mulheres, Portugal

20 2
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Diversidade, Inclusão e turismo
Variações – Ass. de Comércio e Turismo LGBTI de 

Portugal
20 2

ODS e políticas públicas 
turísticas

Leonor Picão

Diretora-Coordenadora da Direção de Valorização 
da Oferta, Turismo de Portugal, I.P., Portugal

30 3

Enfoque integrado de género 
nas organizações turísticas

Daniela Moreno Alarcón

Investigadora e Consultora em Igualdade de 
Género, Turismo e Sustentabilidade, Banco 

Mundial, Organização Mundial do Turismo - OMT

20 2

Igualdade de género no âmbito 
laboral do setor turístico

Teresinha Duarte

Departamento de Gestão Pedagógica e Inovação, 
Direção de Formação, Turismo de Portugal, I.P., 

Portugal

20 2
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Formulação, implementação e 
avaliação de projetos de 

desenvolvimento turístico com 
enfoque de género

Daniela Moreno Alarcón

Investigadora e Consultora em Igualdade de 
Género, Turismo e Sustentabilidade, Banco 

Mundial, Organização Mundial do Turismo - OMT

30 3

Oficinas de Metodologia e de 
trabalho de curso

Leila Portela

Fundadora da Global Women in Tourism. 
Consultora de Turismo e Igualdade de Género | 

Investigadora Convidada na Universidade Federal 
de São Carlos, São Paulo, Brasil

20 2

Seminários de Especialização em 
Turismo e Perspetiva de Género 

+ MasterClasses
Leila Portela + Especialistas 35 6



• Salas de aula virtuais - videoconferências

• Objetos de aprendizagem [disponíveis para o aluno
realizar mais tarde]

• Chats [para comunicação com o professor e entre
colegas]

• Fóruns [para debates]

• Quiz e Conteúdos interativos [para atividades
lúdicas]

• Avaliação online [paperless]

• Wiki [páginas interligadas para uso do aluno]

• Galeria

• Links/URL úteis

• Biblioteca digital [com largo espólio de e-books e
artigos]

Ensino e-learning

A modalidade de ensino e-learning, a grande inovação que distingue o ISCE

de qualquer outra instituição de ensino superior, é um método que consiste

fundamentalmente em transformar os conteúdos mais teóricos em aulas

dadas a distância através de aplicações digitais criativas e inovadoras, que

torna o ensino mais interativo.

As plataformas interativas de aprendizagem são a Zoom e a eLearning

Media da Blackboard Open LMS

O modelo de ensino e-learning permite ao(à) aluno(a) ter as suas aulas em

qualquer parte do país e do mundo, com um ritmo de aprendizagem elevado

mas ao ritmo de cada um. Esta modalidade oferece um horário

significativamente mais confortável para os(as) estudantes, possibilitando

compatibilizar com os estudos e com a vida pessoal e profissional mais à

vontade.
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MyISCE

Blackboard

Office 365

B-Learning

Webmail

http://my.isce.pt/netpa/page
https://elearning.isce.iscedouro.pt/login/index.php
https://www.isce.pt/pt/gabinete-b-learning
http://isce.pt/webmail


Estágios & Emprego
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O Departamento de Turismo do ISCE apoia, através de uma bolsa de emprego, a

integração profissional de todos os seus estudantes.

No início do curso todos os alunos são integrados numa mailing list, onde passam a

receber no seu email e em grupo de Whatsapp, regularmente e para sempre, dezenas

de vagas de emprego ou estágio nas áreas do Turismo, da Hotelaria, de Eventos e da

Restauração.

O Departamento de Turismo do ISCE tem protocolos com centenas de instituições

enquadradas nas mais diferentes áreas:

• Turismo de Portugal, I.P.;

• SNATTI;

• Informação Turística (Guias);

• Câmaras Municipais (Gabinetes e

Postos de Turismo);

• Associações de Turismo;

• Estabelecimentos Hoteleiros;

Aldeamentos Turísticos; Resorts;

Empreendimentos de Turismo em

Espaço Rural; Empreendimentos de

Turismo de Natureza; e

Empreendimentos de Turismo de

Habitação;

• Agências de Viagens e OTA;

• Operadores Turísticos;

• Aeroportos;

• Companhias Aéreas;

• Rent-a-Cars;

• Estâncias Termais e SPA;

• Animação Turística;

• Empresas de Organização e gestão de Eventos;

• Casinos;

• Parques Temáticos;

• Ensino e investigação em Turismo;

• Consultoria e Planeamento Turístico;

• Empreendedorismo (autoemprego) Turístico.

Consulte AQUI a lista de parceiros empresarias.

https://www.isce.pt/zArchives/Library/Pdfs/parcerias_turismo.pdf


https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/vida-estudantil
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https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/campus https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/servicos-de-apoio-ao-estudante

Serviços de apoio ao estudanteCampusVida Académica

https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/vida-estudantil
https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/campus
https://www.isce.pt/pt/vida-no-isce/servicos-de-apoio-ao-estudante


Contactos 

Informações:

Prof. Doutor Nuno Abranja

1º email: nuno.abranja@isce.pt

2º email: dturismo.isce@gmail.com

Tlm.: + 351 965 373 234

Incrições:

Dr. Nuno Oliveira

mestrados@isce.pt

Tel.: + 351 219 347 135
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Rua Bento Jesus Caraça, 12, Serra da Amoreira
2620-379 Ramada - Odivelas |PORTUGAL|

Mapa

www.isce.pt

mailto:nuno.abranja@isce.pt
mailto:dturismo.isce@gmail.com
mailto:mestrados@isce.pt
https://goo.gl/maps/3mvBKewuuV2BXctVA
http://www.isce.pt/

