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Objetivos
 
O curso de Pós-Graduação em Pesquisa 
e Análise de Mercado para o Turismo está 
estruturado para fornecer aos participantes 
o conhecimento necessário para que possam 
utilizar as mais recentes tecnologias e 
metodologias para recolher e processar 
grandes volumes de dados sobre a atividade 
turística, por forma a:

 y Desenvolver novos serviços/produtos;
 y Melhorar os serviços prestados;
 y Enriquecer a experiência do turista;
 y Desenvolver novas estratégias ouinstrumentos 

de Marketing.

A emergência das novas tecnologias de 
informação e de novos conceitos estão 
a mudar a nossa vida e a exigir funções 
especializadas, como a inteligência artificial 
e a análise de dados. A procura por novas 
competências está a aumentar de forma 
significativa, dado que as empresas procuram 
aproveitar as novas e emergentes tecnologias 
para atingir níveis mais elevados de eficiência, 

Idioma de Lecionação
Português

Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo

Área Temática
Economia, Gestão e Turismo

Duração da Pós-Graduação
1 ano

Modalidade
B-learning

expandir-se para novos mercados e competir 
com novos produtos e serviços.

A importância económica do turismo, traduzida 
no valor crescente das exportações, de ano 
para ano, no volume de emprego que gera, 
e na diversidade dos setores de atividade 
económica que contribuem para o turismo, 
implica que o seu estudo e análise envolva o 
processamento de grandes volumes de dados.
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