
Curso em regime presencial

Identificação e Criação 
de Roteiros Turísticos

Aveiro
19 de Abril a 

07 de Maio ‘21
€ 875
+ IVA

Fazendo uso da experiência adquirida ao longo dos últimos 10 anos na 

identificação de rotas por GPS e criação de roteiros turísticos para a Rede 

Nacional de Cicloturismo, Paulo Guerra dos Santos é o formador deste curso 

fundamental para quem quer aprender a criar os seus próprios roteiros para 

promoção do seu negócio de alojamento local ou projecto turístico.

Aproveite a 
campanha 

promocional !

40%
de desconto

nas inscrições 
até 

12 de Abril.



Local: Casa da Bicicleta, Aveiro

De 19 de Abril a 07 de Maio 2021

Todas as 2as,3as, 5as e 6as, das18:00h às 21:00h

Curso:
Identificação e Criação de 

Roteiros Turísticos

Apresentação do curso

Os roteiros turísticos com actividades guiadas 
por GPS são na actualidade uma das maiores 

fontes de atracção de visitantes para as 
regiões em geral, bem como um forte 

contributo para o aumento do número de 
dormidas em micro, pequenos e médios 

empreendimentos turísticos. Os road books
com mapas, fotos, informação técnica e 

turística, complementados com tracks GPS 
para orientação por satélite, atraem um cada 

vez maior número de praticantes de 
actividades de ar livre e de natureza.

Este é assim o curso destinado aos 
profissionais e empresários dos sectores da 

hotelaria e turismo para os ajudar na 
promoção dos seus alojamentos e na captação 

de novos visitantes

Objectivos: 

Dotar os participantes com as ferramentas 

necessárias à criação de roteiros turísticos em 

formato electrónico, com rotas identificadas 

por GPS para actividades tão diversas como a 

caminhada, o cicloturismo, a descoberta de 

flora e fauna, percursos gastronómicos e todo 

o tipo de experiências, capacitando-os ainda 

para a promoção e venda online dos mesmos. 

.

Conteúdos programáticos:

Introdução aos roteiros turísticos (6h)
Do papel ao formato digital, da sinalética física à 

georreferenciação por satélite, iremos avaliar todo o 
potencial de identificar rotas e criar roteiros turísticos 
com um reduzido investimento económico.

Fotografia e Imagem (3h)
Conceitos para captação de fotos cativantes e 

demonstrativas do produto turístico que se pretende 
promover bem como noções de edição simples de 
fotos.

Construção de roteiros (9h)
As ferramentas para criação de roteiros com mapas, 

fotos, dados técnicos e informação turística.

Pesquisa, desenho e validação de percursos (6h)
Pesquisa, desenho e edição de tracks (trilhos) para  

georreferenciação por satélite. 

Venda e promoção de roteiros online (9h)
Criação de páginas de internet com recurso a 

modelos pré-construídos, gestão de contactos e listas 
de emails, venda de roteiros digitais, campanhas de 
desconto e downloads gratuitos.

Criação de um roteiro turístico  (3h)
A desenvolver ao longo das sessões, incluindo uma 

sessão de 3 horas exclusivamente dedicada ao seu 
projecto.
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Uma parceria:

http://casadabicicleta.pt/
http://casadabicicleta.pt/
https://ecovias.wixsite.com/home
https://ecovias.wixsite.com/home


Contactos para dúvidas e inscrição:   

Paulo Guerra dos Santos  

(+351) 96 246 45 88  |  ecoviasportugal@gmail.com

Curso:
Identificação e Criação de 

Roteiros Turísticos

Destinatários:

Profissionais do sector do turismo bem 

como proprietários de alojamentos 

locais, hotéis, turismos rurais ou outros.

Este curso é também um forte 

complemento à formação base de 

técnicos de turismo e desporto das 

câmaras municipais bem como 

estudantes de hotelaria e turismo bem 

como qualquer pessoa que esteja a 

iniciar a sua actividade nesta área.

Pré-requisitos:

É fundamental um bom nível de prática 

informática de Windows e Office, bem 

como possuir smartphone e computador 

portátil com Office instalado para 

utilização durante as sessões.

São ainda desejáveis conhecimentos 

básicos de orientação por satélite (GPS) 

e gosto por actividades de ar livre e de 

natureza.

.

Outras informações:

O curso realiza-se em Aveiro, no ambiente 
descontraído da Casa da Bicicleta, tendo
início a 19 de Abril e término a 07 de Maio. 
Terá a duração de 36 horas, divididas em 12 
sessões a ministrar todas as segundas, 

terças, quintas e sextas-feiras, em horário 
pós-laboral das 18:00h às 21:00h. 

O curso terá no máximo 8 participantes, 
um terço da capacidade do espaço.

Ao frequentar o curso terá ainda acesso a 
diversos documentos de trabalho para apoio 
à criação de roteiros turísticos bem como às 
fronteiras de Portugal em formato vectorial
para desenho de mapas de localização. 
Terá ainda direito ao Road Book 2021 da 
Rede Nacional de Cicloturismo, incluindo os 
tracks GPS.

Após o término do curso poderá 
esclarecer todas as suas dúvidas por 
telefone ou e-mail e receberá ainda um 
certificado de frequência do curso.
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http://casadabicicleta.pt/


Paulo Guerra dos Santos nasceu 

em 1973 numa pacata aldeia 

da Beira Alta. Com apenas um 

ano de idade foi viver para 

Lisboa tendo feito lá toda a sua 

formação de base bem como 

os dois cursos nos quais exerceu 

actividade como especialista e 

formador durante os últimos 25 

anos:  Novas Tecnologias da 

Produção e Engenharia Civil.

Para a sua tese de mestrado 

em Vias de Comunicação e 

Transportes (o ramo da 

engenharia civil em que se 

especializou) escolheu um tema 

original: a bicicleta. Assim, 

durante todo o ano de 2008 

deixou o carro na garagem e 

passou a pedalar nas suas 

deslocações diárias pela capital 

e arredores. 

Não satisfeito, em 2010 fez algo 

ainda mais arrojado: tirou uma 

espécie de sabática e durante 4 

meses viajou por todo o país 

exclusivamente a pedalar na 

sua “Poderosa”. Foram 100 dias 

numa viagem mítica em cima 

de uma bicicleta a explorar a 

geografia deste pedaço do 

planeta tão rico e variado em 

ambientes naturais, património 

histórico e, claro, gentes !

Destas aventuras surgiu a ideia 

de identificar a Rede Nacional 

de Cicloturismo, projecto que 

desenvolve desde 2011 e que se 

materializa num roteiro turístico 

em formato eléctrónico que 

publica anualmente, com cada 

vez mais quilómetros de rede.

Tendo já viajado mais de 

15 000 km em bicicleta pelo 

país, partilha agora a sua 

experiência na criação de 

roteiros turísticos (o seu road

book conta já com 250 páginas 

e é vendido para todo o 

mundo) bem como na 

identificação de rotas com 

potencial turístico contribuindo 

assim para o sucesso de quem 

pretende de alguma forma atrair 

visitantes para a sua aldeia, vila, 

cidade ou alojamento turístico, 

seja qual for a sua dimensão.
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Acerca do formador

http://100diasdebicicletaemportugal.blogspot.com/p/etapas-realizadas.html
https://ecovias.wixsite.com/home

