
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa  Final do Simpósio 

Symposium’s Final  Programme 
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Comissão Técnico-Científica  

Tecnhical and Scientific Committee 

  

Ana Rita Peres - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal) 

Manuel Salgado - Instituto Politécnico da Guarda (Portugal) 

Cláudia Almeida - Universidade do Algarve (Portugal)  

Cristina Barroco - Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) 

Gonçalo Fernandes - Instituto Politécnico da Guarda (Portugal) 

Joaquim Antunes - Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) 

João Estêvão - Instituto Politécnico da Guarda / Escola Profissional de Carvalhais (Portugal) 

Marianna Sigala - Aegean University (Grécia) 

Mário Ascenção - Haaga-Helia University (Finlândia) 

Miguel Moital - Bournemouth University (Reino Unido) 

Sancho Silva - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal) 

Suzanne Amaro - Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) 

  

Comissão Organizadora (Escola Profissional de Carvalhais)   

Organising Committee (Carvalhais Vocational School) 
  

 

André Almeida 

António Tavares 

Bruno Correia 

Isabel Prates 

João Pedro Estêvão 

Marco Oliveira 

Maria Monraia 

Marisa Araújo 

Vanessa Paiva 

  

  

Simpósio Internacional de Boas Práticas no Turismo 

International Symposium on Good Practices in Tourism 
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Simpósio Internacional de Boas Práticas no Turismo 

O turismo é um fenómeno com uma progressiva relevância aos níveis 

económico, social, ambiental e académico. A acentuada expansão 

territorial deste setor, bem como a sua crescente diversidade em termos 

de proveniência e motivações da procura turística colocam sérios 

desafios à gestão da qualidade por parte de fornecedores de serviços, 

intermediários e destinos turísticos. 

Adicionalmente, numa época caraterizada pela multiplicação da oferta de 

serviços e produtos turísticos e em que se acentua a competitividade 

entre destinos à escala global, verifica-se uma consequente maior 

dificuldade em atrair e fidelizar visitantes. Assim, é hoje imperioso que 

os atores do setor conheçam e implementem as melhores práticas de 

desenvolvimento de produtos turísticos e de gestão de relações com os 

clientes (‘Customer Relationship Management’). Na atual era do 

conhecimento, apenas por via de uma observação sistemática das 

melhores práticas implementadas em outros contextos geográficos 

(‘benchmarking’) será possível a um destino como um todo e aos diversos 

atores que o constituem, alcançar e manter níveis elevados de 

competitividade, atratividade e sustentabilidade turísticas. 

Por iniciativa do Departamento de Turismo da Escola Profissional de 

Carvalhais (São Pedro do Sul) realizar-se-á nos dias 8 e 9 de Maio de 

2013 o ‘Simpósio Internacional de Boas Práticas em Turismo’ (‘SIBTUR’).  

Este evento, a que se associou a ‘Entidade Regional de Turismo do Centro 

 

The tourism activity has been progressively gaining more relevance at 

economic, social, environmental and academic levels. The rapid territorial 

expansion of this sector, as well as its growing diversity in terms of 

tourists’ backgrounds and motivations, convey significant challenges to 

tourism suppliers, intermediaries and destinations. 

Furthermore, the recent burst of available tourism products and services 

and the consequent growing competitiveness amongst tourism 

destinations at a global scale have considerably increased the difficulty to 

allure visitors. Therefore, it is currently paramount for both individual 

businesses and destinations as a whole to be acquainted with the best 

practices in areas such as supply chain management or customer 

relationship management. Today, only through a systematic analysis of 

such practices implemented in other geographical contexts, it is possible 

for tourism destinations to reach higher levels of competitiveness, 

attractiveness and sustainability. 

Organised by the Department of Tourism of the Professional School of 

Carvalhais (municipality of São Pedro do Sul, Portugal) and supported by 

the Regional Entity of Tourism from Central Portugal, the first ‘SIBTUR - 

International Symposium of Good Practices in Tourism will take place 

  

  

  

  

International Symposium on Good Practices in Tourism 

de Portugal’, terá como palco o Cine-Teatro de São Pedro do Sul e ambiciona 

converter-se num ‘show-case’ de referência de boas práticas ao nível da 

oferta turística, da intermediação/distribuição turística e da gestão de 

destinos. 

Concretamente, ambiciona-se que cada edição do ‘SIBTUR’, que se pretende 

vir a ter uma periodicidade anual, se foque num universo bem definido de 

tipos de boas práticas inerentes a tipos de turismo ou de atores turísticos 

específicos. Na sua edição de arranque, o ‘SIBTUR’ focar-se-á em boas 

práticas em quatro âmbitos distintos no seio do setor turístico: ambiente; 

serviço ao cliente; inovação ao nível de conceitos de produtos e destinos 

turísticos; utilização de tecnologias de informação para promover e 

distribuir serviços e produtos turísticos. 

O turismo de saúde e o ‘touring’ em zonas rurais de baixa densidade são, 

porventura, os dois tipos de turismo em que o município São Pedro do Sul e 

a região de Lafões, em geral, apresentam um maior potencial. Assim, estas 

tipologias de turismo terão particular destaque na primeira edição do 

evento. Através da disseminação das melhores práticas que empresas e 

entidades institucionais na esfera do turismo levam a cabo no âmbito do 

turismo de saúde e do ‘touring’ em zonas rurais, o ‘SIBTUR’ visa contribuir 

para o incremento dos padrões de qualidade do sistema turístico da região 

onde se insere. 

in São Pedro do Sul on the 8th and 9th of May 2013, at the city’s renovated 

centenary lyric Theatre This symposium intends to become a reference 

show-case of good practices undertaken by tourism suppliers, 

intermediaries and destinations.  

Specifically, each yearly edition of ‘SIBTUR’ will aim to focus on a number 

of well-defined types of good practices developed within a specific set of 

tourism typologies and actors. In its first edition, ‘SIBTUR’ will encompass 

good practices in the tourism sector at four levels: environment; customer 

service; innovative product concepts; Information Technologies in tourism. 

Both health tourism and touring in rural areas are likely to be those types 

of tourism presenting a higher potential of development in Dão-Lafões, 

region where ‘SIBTUR’ will take place. Thus, the symposium’s inaugural 

edition will be dedicated to these two types of tourism. Through the 

dissemination of good practices developed by private businesses and 

public entities in the sphere of Health Tourism and Touring in Rural Areas, 

‘SIBTUR’ aims to contribute to enhance the quality standards and 

competitiveness of the region’s tourism system. 
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São Pedro do Sul 

A ocupação humana da zona das atuais Termas remonta a épocas 

muito remotas, que não será possível localizar com muita exatidão, no 

entanto as referências históricas existentes são notáveis, sendo de 

referir os testemunhos castrejos presentes, pela sua importância e 

representatividade, nas imediações deste espaço. Supõe-se que este 

terá sido o ponto de partida para que os romanos, conhecedores das 

propriedades curativas das águas minero-medicinais, iniciassem a 

construção do "Balneum", constituído por quatro estruturas 

designadas por "Tepidarium (banho de transição) Sudatarium (banho 

de vapor), Caldarium (banho de água quente) e Laconicum (estufa 

seca)". 

A edificação do conjunto termal, na margem esquerda do rio Vouga, é 

atribuída aos Romanos, a comprovar temos não só o termo - 

"Balneum" denominação da qual proveio a palavra Banho, nome pelo 

qual ficou conhecido o lugar após a saída daqueles povos - como 

também a existência de importantes ruínas e vestígios arqueológicos. 

A realização de várias escavações arqueológicas, iniciadas em 1985, 

permitiram a descoberta de vários fustes e capitéis de grandes colunas 

jónicas, várias piscinas e numerosas medalhas com as efígies de 

Constantino e Trajano, bem como uma inscrição votiva ao Deus 

Mercúrio. 

Com a queda e desmembramento do Império Romano segue-se um 

interregno na vida das Caldas Lafonenses, denominadas deste modo a 

partir do Séc.XII. Sabe-se que, depois desta data, foram frequentadas 

por ilustres figuras da corte portuguesa, de entre as quais se destaca 

D. Afonso Henriques, que em 1152 concedeu foral à Vila do Banho, 

elevando-a desta forma a concelho, mais tarde a “Couto do Reino” e, 

posteriormente a “Couto de Honra”. O concelho do Banho foi um dos 

mais antigos do reino e, sendo a terra mais antiga de Lafões, podemos 

deduzir que tenha sido, durante muito tempo, a sua capital. 

Em Setembro de 1169, o Rei Fundador já se encontrava em terras de 

Lafões, a fim de tratar a fratura que sofrera numa perna, após uma 

retirada precipitada, durante a Batalha de Badajoz. Aqui terão sido 

lavrados e aprovados documentos de extrema importância, referentes 

à organização e administração do reino. A presença de D. Afonso 

Henriques vai alterar grandemente o funcionamento e a vida das 

Caldas Lafonenses, a tal ponto que estas vão ficar associadas ao nosso 

primeiro soberano. 

 Depois da vinda de D. Afonso Henriques e do êxito que as águas 

haviam produzido aos seus males, aumentou o número de nobres e 

plebeus, de ricos e pobres, que procuraram a cura para os seus 

achaques na água termal da “Vila do Banho”. 

 Com D. Manuel I, as Caldas do Banho sofreram várias alterações e ao 

conjunto passa a chamar-se “Hospital Real das Caldas de Lafões”, 

devido à edificação de um Hospício, construído a mando do Rei 

Venturoso. Em 1515 foi dado, pelo monarca, novo e mais importante 

foral à Vila do Banho. 

  

 

 Certo é que as Caldas Lafonenses obtiveram grande êxito e distinção 

com a cura do nosso primeiro Rei e com a posterior estadia de D. 

Manuel, no entanto o que as destaca e as impõe à consideração médica 

é, sem dúvida, o facto destas serem as primeiras Termas, do nosso 

país, a serem submetidas ao estudo científico de um médico. 

Em 1894 a Rainha D. Amélia, acompanhada de seus dois filhos, aqui se 

deslocou com a finalidade de obter a cura para os seus achaques. 

Como forma de assinalar a estadia de tão ilustre visitante deliberou a 

Câmara da época colocar no átrio do então recente edifício uma placa 

com o brasão da soberana, bem como o seu busto em alto-relevo. Em 

1895 fora publicado um decreto que determinava que as Caldas de 

Lafões se passassem a denominar “Caldas da Rainha D. Amélia”. De 

imediato o nome da soberana foi atribuído ao novo balneário, o qual 

subsiste até à presente data. Com o advento da República, o local 

passou a ter a denominação atual de Termas de S. Pedro do Sul. 

 Em 1987 foi inaugurado um novo e amplo Centro Termal e 

parcialmente encerrado o Balneário Rainha D. Amélia, a fim de serem 

levadas a cabo importantes obras de restauro. Este encontra-se em 

funcionamento desde meados do mês de Setembro de 2001 e está 

dotado do mais moderno equipamento, a fim de serem praticadas as 

várias técnicas de tratamento termais. Está ainda dotado de algumas 

áreas de lazer como é o caso do Núcleo Museológico, onde se podem 

apreciar as técnicas mais antigas usadas nos tratamentos termais, 

uma sala Multiusos com exposições variadas e um Auditório onde 

frequentemente decorrem palestras, congressos, etc. Os dois edifícios 

encontram-se atualmente em funcionamento.  

Desde meados da década de 80, as Termas de S. Pedro do Sul são a 

mais importante estância termal do nosso país. No ano de 1990 o nível 

de frequentadores ultrapassou os 14.500 aquistas registando-se um 

crescimento constante até aos dias de hoje, que já atingiu os 25.000. A 

procura das Termas tem vindo a aumentar sucessivamente, o que 

permite perspetivar a possibilidade de alargar os serviços, 

pretendendo-se assim ir ao encontro das expectativas dos aquistas. 

 

http://www.actus-spei.com/2010/05/spedro-do-sul.html
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The human occupation of today´s Termas goes back to ancient times, 

not easily accurate; nevertheless, the historic references are 

remarkable, like the fortified villages, by its importance and 

representativeness around this area. It is assumed that this has been 

the starting point for the romans, connoisseurs of the healing 

properties of hot mineral springs, to build the “Balneum”, with four 

structures designated by “Tepidarium” (transition bath), “Sudatorium” 

(steam bath), “Caldarium “ (hot water bath) and “Laconicum” (dry 

bath). 

The edification of the thermal buildings, on the left bank of the Vouga 

River, is given to the Romans. Proving that we have the term 

“Balneum” - denomination of which came the word Bath, name by 

which the place became known after those peoples left – as well as 

the existence of important ruins and archeological remains. The 

several archeological excavations, initiated in 1985, allowed the 

discovery of several uprights and big Ionian capitals (columns), several 

pools and medals with Constantine and Trajan effigies, as well as a 

votive inscription to Mercury God. 

With the fall and dismemberment of the Roman Empire, there was an 

interregnum in the Caldas Lafonenses’ life, denominated this way since 

the XII century. It is known that, after this date, they were used by 

distinguished figures of the Portuguese Court, noteworthy among them 

D. Afonso Henriques, who, in 1552, gave Vila do Banho a charter 

raising it to concelho (municipality), later to “Kingdom´s Couto” and 

then to “Honor Couto”. The Banho municipality was one of the oldest of 

the kingdom and, being the oldest Lafões land, we can deduce that it 

was, for a very long time, its capital. 

In September of 1996, the founder King was already in Lafões lands, to 

heal a leg fracture he had suffered, after a hasty retreat during the 

Badajoz Battle. It is believed that here were drawn up and approved 

documents referred to the Kingdom´s organization and administration. 

The presence of D. Afonso Henriques will greatly alter the functioning 

and the life in Caldas Lafonenses, being, even today, associated to our 

first sovereign. 

After the D. Afonso Henriques’ presence and after the success of the 

waters´ healing properties during his healing, the number of nobles 

and plebeians, rich and poor increased, all looking for the cure to their 

ills in the thermal water of “Vila do Banho”. 

With D. Manuel I, Caldas do Banho suffered several changes and it is 

named “Caldas of Lafões Royal Hospital”, due to the edification of a 

new Mental Hospital, built at the behest of the Fortunate King. In 1515, 

it was given, by the monarch, a new and more important charter to” 

Vila do Banho”. 

 

  

 

São Pedro do Sul 

It is a fact that Caldas Lafonenses had a great success and distinction 

with the healing of our first King and with the later accommodation of 

D. Manuel I, nevertheless, what sets them apart and imposes them to 

medical prescription is, without a doubt, the fact that this is the first 

Thermal Spa, in our country, to be submitted to a physician scientific 

study. 

In 1884, the S. Pedro do Sul Council decided to build a modern spa that 

succeeds the ancient Royal Hospital. In 1894 Queen D. Amélia, 

accompanied by their two children, came here in order to heal her ills. 

As a way to highlight such distinguished stay, the Council Hall decided 

to decorate the building´s atrium with the queen´s coat of arms, as 

well as her embossed bust. In 1895, a decree was published 

determining that Caldas de Lafões were to be renamed as “Caldas da 

Rainha D. Amélia” (Caldas of Queen D. Amélia). From that time on, the 

name of the Queen was forever associated to the new spa. With the 

advent of the Republic, it was renamed as Termas de S. Pedro do Sul, 

name that is used until today. 

In 1987, it was opened a new and wide Thermal Center and the Queen 

Amélia Baths were partially closed, in order to be restored. This new 

center is working since September 2001 and it is full provided with the 

latest equipment, so it can be prepared to perform the several 

treatment techniques. It also counts with some leisure areas, as the 

museum center, where one can appreciate the oldest techniques used 

in thermal treatments; a multifunction room with a number of 

exhibitions and an auditorium that, frequently, welcomes lectures, 

congresses, etc. The two buildings are presently active. 

Since the middle of the 80´s, Termas de S. Pedro do Sul are the most 

important thermal center in our country. In 1990, the number of users 

overcame 14.500, being registered a constant growth until the present 

25000. The search for Termas has been constantly increasing, which 

allows to perspective the possibility of enlarging the services, aiming 

to the clients´ perspectives. 

  

  

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=s%C3%A3o+pedro+do+sul&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZFUawpoM3vg7YM&tbnid=2tRfrNF7SqYfpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_do_Sul_(Portugal)&ei=mnB5UcmhJa2m0wX9lYGAAw&bvm=bv
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A Escola Profissional de Carvalhais (EPC) iniciou o ano letivo de 

2012/2013 com cerca de 275 alunos, distribuídos por 11 turmas do 

ensino secundário, 4 das quais do 1º ano e 2 turmas de CEF, para 

conclusão do Ensino Básico (3º ciclo). A sua oferta formativa é ampla 

e variada, procurando o equilíbrio entre as expetativas dos alunos e 

as necessidades da região, com o objetivo de possibilitar a conclusão 

do ensino secundário com uma dupla certificação, académica e 

profissional. Desta forma os alunos podem optar pela prossecução 

dos estudos no ensino superior ou pelo ingresso no mundo do 

trabalho, já com competências profissionais certificadas. Nesse 

sentido a Escola Profissional de Carvalhais desenvolveu uma rede de 

parcerias e protocolos com inúmeras empresas, organizações e 

estabelecimentos da região, assumindo-se como uma ponte de 

segurança para a entrada dos seus alunos no mercado de trabalho. 

Atualmente funcionam na escola os cursos profissionais de técnicos 

de Termalismo, Receção, Restauração, Informática de Gestão, Apoio 

à Gestão Desportiva, Turismo e o Curso de Educação e Formação de 

Cozinha. Todos os anos se procura alargar esta possibilidade de 

oferta formativa com novos cursos, que em breve integrará o Curso 

profissional de técnico de Produção Agrária, de Gestão do Ambiente, 

de Eletrónica e Telecomunicações e de Instalações Elétricas. 

 

Escola Profissional de Carvalhais 

A EPC assegura também alojamento, aos seus alunos, sem quaisquer 

encargos, quando a sua área de residência fica distante da escola e 

não dispõe de transportes regulares. Os alunos alojados dispõem de 

acompanhamento permanente e de um plano de atividades 

específico, para ocupação de tempos livres. 

Inserida numa zona de grande beleza natural, a Escola Profissional 

de Carvalhais dispõe de instalações amplas e modernas, adequadas 

aos cursos que oferece, com muitos espaços verdes e um ambiente 

sereno e seguro, propício à aprendizagem. 

Carvalhais Vocational School started this academic year by welcoming 

275 students. Its educational offer is wide and varied, aiming the 

balance between the students’ expectations and the region needs. 

One of the aims is also to help students to conclude high school 

having a double certification: academic and vocational. So, students 

can choose between continuing their way into higher level education 

and training routes (in universities, for instance) or progressing into 

the labour market (with certified professional competences). In this 

way, Carvalhais Vocational School has developed a partnerships and 

protocols’ network with several enterprises, organizations and 

institutions, assuming it will be an important way of helping students 

to start working, once they conclude their training courses. 

Currently, the schools’ vocational offer reaches the areas of 

Thermalism, Hospitality Services (Café and Bar Operations or 

Professional Cookery – Catering and Cooking), Tourism, Sports’ and 

Informatics’ Management. Soon, it will also offer other possibilities, 

such as: Agriculture/Horticulture Management and Environmental 

Management. 

 

  

  

Carvalhais Vocational School 

Carvalhais Vocational School also offers its students the possibility of 

accommodation in the school’s building. Students living in the school 

accommodation have permanent monitoring and a specific plan with 

activities conceived to fill their leisure time. 

Set in a place of great natural beauty, Carvalhais Vocational School 

has modern and ample facilities, suited to the educational offer, with 

a safe and quiet setting, suitable to the students’ apprenticeship. 

  

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=escola+profissional+de+carvalhais&source=images&cd=&cad=rja&docid=n1zhOc_I2DNonM&tbnid=wyJSgt7CPHlyGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://epc.epcarvalhais.org/pt/contactos.1.html&ei=dnV5UcW0F-PQ0QWd44CoBg&bvm=bv.45645
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8 de maio de 2013 

    09:30/10:30 - Sessão de Abertura 

 

10:30/11:00 - Pausa para café 

 

 11:00/13:00 - Sessão Plenária: 

“Boas Práticas em Turismo de Saúde” 

 Joaquim Mexia Alves pelas Termas de 
Monte- Real 

 João Pereira pela Accessible Portugal                              
 Marta Ferreira pela Inovapotek                                  
 Richard Veal pela New Mind        

    

13:00/14:30 – Almoço 

 

   14:30/20:00 - Visita guiada: “À Descoberta 

das Potencialidades de S. Pedro do Sul” 

 

    20:00/23:00 – Jantar para convidados 

 

9 de maio de 2013 

09:00/11:00  - Sessão Plenária: 

“Sustentabilidade Ambiental e Social no 

Turismo em Zonas Rurais” 

 Rui Simão pela Adxtur  

 Dalila Dias pelas Aldeias Históricas             
 João Carlos Pinho pela Adrimag                  

  

  

    11:00/11:30 - Pausa para café 

 

    11:30/13:30 - Sessão Plenária: 

“Práticas e Conceitos Inovadores no  

Turismo em Zonas Rurais” 

 Leonel Duarte pela YDreams  
 Leonel Domingues pela Nonius            
 Luís Barros pela Quinta da Avessada 

  

    13:30/15:00 - Almoço 

  

    15:00/17:00 - Sessão Plenária: 

“Serviço ao Cliente no Turismo em Zonas 

Rurais” 

 Pedro Pedrosa pela A2Z Adventures 

 Henrique Freitas pela Farmer’s Life 
Experience                 

 Francisco Calheiros pela Turihab  

 

    17:00/17:30 - Pausa para café 

 

    17:30/18:30 - Sessão de Encerramento 

 

    18:30/20:00 - Dão de Honra & Demonstrações 

Gastronómicas da Região 
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Final Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8th May 2013  

      09:30/10:30 – Opening Session 

 

 10:30/11:00 – Coffee Break 

 

11:00/13:00 – Plenary Session: 

"Good Practices in Health Tourism" 

 Joaquim Mexia Alves - Termas de Monte- Real           

 João Pereira - Accessible Portugal                         

 Marta Ferreira - Inovapotek                               

 Richard Veal - New Mind 

  

     13:00/14:30 – Lunch 

      

     14:30/20:00 – Guided Visit: "Discovering the  

Tourism Potential of São Pedro do Sul" 

 

    20:00/23:00 – Guests´ Dinner     

 

9th May 2013  

   09:00/11:00 – Plenary Session:  

"Environmental and Social Sustainability in 

Rural Tourism" 

 Rui Simão - Adxtur 

 Dalila Dias - Aldeias Históricas             

 João Carlos Pinho - Adrimag                

      11:00/11:30 – Coffee Break 

  

      11:30/13:30 – Plenary Session:  

"Innovative Practices and Concepts in 

Tourism in Rural Areas" 

  Leonel Duarte - YDreams                  

 Leonel Domingues - Nonius          

 Luís Barros - Quinta da Avessada                  

  

      13:30/15:00 – Lunch 

  

      15:00/17:00 – Plenary Session: 

"Customer Service in Tourism in Rural 

Areas" 

 Pedro Pedrosa - A2Z Adventures                                                                                       

 Henrique de Freitas - Farmer’s Life 

Experience     

 Francisco Calheiros - Turihab  

  

      17:00/17:30 – Coffee Break 

  

      17:30/18:30 – Closing Session 

  

    18:30/20:00 – Dão Wine of Honor & 

Regional Gastronomic Show-Cooking 
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Oradores Convidados 

Keynote Speakers 
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Nota biográfica 

Licenciou-se em Gestão de Marketing em 2000, no Instituto Português de 

Administração de Marketing de Aveiro (IPAM – The Marketing School). 

Iniciou a sua atividade profissional na Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira, onde ficou responsável pelas áreas de marketing, turismo e 

comunicação até 2006, tendo em 2004 concluído a Pós-Graduação 

“Inspeção da Qualidade no Turismo” no Instituto das Novas Profissões 

(INP – Lisboa). 

 

Em 2006 integrou a UAC – Agência para a Promoção de Moimenta da 

Beira como gestora de centro urbano no âmbito do Programa URBCOM, 

função que desempenhou até 2008. Cumulativamente frequentou o curso 

de Gestores de Centros Urbanos promovido pelo IAPMEI, Direção Geral 

de Empresas e Confederação do Comércio em Coimbra. 

Em 2008 regressa à Câmara Municipal de Moimenta da Beira onde 

assumiu, para além das funções anteriores, as áreas de gestão de 

eventos e gestão de projetos de natureza imaterial. 

 

Em 2010 prestou as provas de mestrado em Gestão e Desenvolvimento 

em Turismo na Universidade de Aveiro com a apresentação de uma tese 

intitulada "Programação Sectorial, Turismo e Áreas Rurais: Que 

Abordagem?”. Em 2011 enquadra a Associação “Aldeias Históricas de 

Portugal” como coordenadora da EEC do PROVERE “Aldeias Históricas de 

Portugal – Valorização do Património Judaico”. 

  

Sobre as Aldeias Históricas de Portugal 

A Associação designada de “Aldeias históricas de Portugal – Associação 

de Desenvolvimento Turístico”, de direito privado e sem fins lucrativos, 

foi criada no ano 2007 com a missão de dar continuidade ao projeto 

Aldeias Históricas de Portugal após o investimento público ocorrido no II 

e III Quadro Comunitário de Apoio. Fazem parte dos seus corpos sociais 

os 10 municípios que integram a Rede e privados de diferentes sectores 

de atividade mas com estreita ligação à atividade turística, sendo o 

Presidente do Município de Arganil, Eng.º Ricardo Alves, o Presidente de 

Direção da Associação. 

 

A candidatura ao Programa PROVERE, um Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos, inserido nas Estratégias de 

Valorização Económica de Base Territorial, uma iniciativa QREN para os 

territórios de baixa densidade, constituiu-se como a 1ª grande acção da 

Associação. 

Dalila Dias 

(Aldeias Históricas de 

Portugal) 

Leonel Duarte 

(YDreams) 

Nota biográfica 

Assim que termina a frequência do curso superior de Design de 

Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade, inicia a 

actividade profissional no Atelier Ricardo Mealha como designer sénior, 

com o qual já tinha colaborado como produtor gráfico. Aí efectua trabalho 

para a Fundação Calouste Gulbenkian, Ministério da Cultura, Companhia 

Nacional de Bailado, discoteca Lux, Renova, Atlantis e Associação 

ModaLisboa entre outros. 

Em 2000 é um dos fundadores da Flúor, Design e Comunicação, Lda. onde 

trabalha até à data. Nesta empresa amplia a área de actividade, em 

paralelo com a actividade de designer participa na gestão da empresa, na 

gestão de clientes e inicia-se na direcção criativa.  

Em Novembro de 2006 integra a equipa da YDreams como designer e em 

2009 assume a função de Director Criativo. 

O Centro de visitas do Banco Santander, a Loja Next do Banco Bradesco, o 

Road Show Residuos em Movimento e a Instalação da Nike Store do 

Staples Center em Los Angeles são alguns dos projectos em que esteve 

envolvido. 

  

Sobre a YDreams 

A YDreams é uma empresa global que está a redefinir o conceito de 

interactividade com uma ênfase no campo das interfaces naturais (Natural 

User Interfaces – NUI). Ao longo dos últimos dez anos, a empresa tem 

desenvolvido ambientes interactivos de larga escala (desde lojas a 

exposições), produtos e propriedade intelectual, combinando tecnologia e 

design. 

Até hoje, a YDreams já desenvolveu mais de 700 projetos para clientes em 

todo o mundo, entre eles a Adidas, Vodafone, Nokia, TMN, Barclays, Coca-

Cola, Santander, BBC, JCDecaux, IDEO. A empresa mantém também 

parcerias com a Microsoft, Siemens, Geodan, Grupo Portucel Soporcel, 

Sonae Indústria, Corticeira Amorim, entre outros. 

A YDreams, sediada no Monte da Caparica, tem subsidiárias em Espanha e 

no Brasil, e co-detém a Audience Entertainment, empresa sediada em 

Nova Iorque.  



12 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Calheiros 

(Turihab) 

Nota biográfica 

Vasta experiência na criação, dinamização e liderança de associações de 

carácter nacional e internacional, como: TURIHAB, ADRIL e Europa 

Traditionae Consortium. Através das quais obteve específica 

experiência no âmbito do Turismo no Espaço Rural e Desenvolvimento 

Rural. Combinando esta experiência com a sua formação académica, 

concluiu o Mestrado em Turismo, com a Tese: “Turismo como Motor para 

o Desenvolvimento Rural”. Tem cooperado intensamente com diversas 

organizações e entidades a nível local, regional, nacional e 

internacional. 

Funções:  

Presidente da TURIHAB e dos Solares de Portugal; Director Geral da 

CENTER; Presidente da Europa Traditionae Consortium; Presidente do 

Clube de Golfe de Ponte de Lima; Presidente da Assembleia Geral da 

Associação dos Amigos do Caminho Português de Santiago; Director do 

Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima; Consul Honorário da 

República da Eslovénia no Porto e Norte de Portugal. 

  

Qualificações: 

Engenheiro Electrotécnico - Instituto Superior Técnico – Lisboa 

Engenheiro Electricista - Universidade Católica de Petrópolis no Brasil  

M.P.H.I.L – Master Philosophy, na área de Turismo e Desenvolvimento 

Rural, na Universidade de Bournemouth - Reino Unido e Mestre pela 

Universidade do Minho 

  

Sobre a Turihab 

TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação é a mais antiga 

Associação do sector em Portugal, e trabalha na salvaguarda da 

genuinidade do Turismo de Habitação, Agro-Turismo e Turismo Rural, 

certificando a qualidade da oferta. 

A TURIHAB é um meio importante para promover o espírito de 

associativismo e identidade colectiva. A TURIHAB é uma grande família, 

com interesses comuns, fomentando a coesão e cooperação, 

concentrando-se, em projectar uma imagem de qualidade. 

A TURIHAB é detentora das marcas Solares de Portugal (Turismo de 

Habitação) e Casas no Campo (Agro-turismo e Casas de Campo) 

congregando cerca de 120 casas associadas, de norte a sul de Portugal, 

incluindo os Açores e a Madeira. A TURIHAB é membro fundador das 

redes Europa das Tradições e Fazendas do Brasil. 

Henrique de Freitas  

(Farmer’s Life Experience) 

Nota biográfica 

Henrique de Freitas começa por ser jornalista durante cerca de dez 

anos: passa pela imprensa escrita, correspondente de imprensa, e 

jornalista de radio. Ao termo dessa década, Henrique de Freitas 

manifesta a necessidade de se implicar de uma forma mais activa na 

realidade que observa.  

O Henrique nasce em Paris há quase 40 anos, tem família no Alentejo e 

vive hoje em Lisboa. Assume-se como um puro produto dessa cultura 

mestiça típica da época em que vivemos: rotinas citadinas, fins-de-

semana low cost além-fronteiras ou no campo.  

O Henrique acredita que a mistura e o confronto à diferença são das 

melhores escolas de vida. 

  

  

Sobre a Farmer’s Life Experience 

A Farmer’s Life Experience começou por se especializar na organização 

de campos agrícolas, entenda-se estadias no mundo rural em que a 

troco de alguma ajuda, o nosso cliente recebe guarida da parte do 

agricultor que o acolhe. 

Os agricultores que se associam à rede Farmer’s são por norma 

pequenas estruturas muito ligadas à terra que trabalham e a Farmer’s 

Life Experience passa em grande parte pela transmissão dum saber e 

duma ligação muito afectiva ao trabalho da terra. 

A Farmer’s está actualmente a passar por um processo de 

amadurecimento que visa um posicionamento assumidamente mais 

turístico. Estadias gastronómicas, périplos regionais ou fins-de-semana 

na quinta configuram hoje a assinatura Farmer’s Life Experience. 

  

http://www.solaresdeportugal.pt/PT
http://www.casasnocampo.net/PT
http://www.turihab.pt/PT/europa_etc.html
http://www.turihab.pt/PT/fazendasdobrasil.html
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Nota biográfica 

Coordenador da equipa técnica multidisciplinar do GAL ADRIMAG 

(associação de desenvolvimento rural integrado das Serras de 

Montemuro, Arada e Gralheira (desde 1995). 

 

Responsável pela implementação dos Programas de Iniciativa 

Comunitária Leader II e Leader +, medida 7.1 do Agris, Centros Rurais, 

IQADE, NOW, Grundvig, PRODER, etc. no território da ADRIMAG. 

 

Foi membro da equipa de investigação do Departamento de Ambiente e 

Ordenamento da Universidade de Aveiro, vertente planeamento e 

desenvolvimento regional. 

 

Vice-Presidente e posteriormente Presidente da Direção da Minha Terra-

Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, até 

2010. 

 

Orador em vários seminários sobre a temática do Turismo e 

Desenvolvimento Rural. 

  

Sobre a Adrimag 
A Adrimag - Associação para o Desenvolvimento Rural Integrado das 

Serras do Montemuro, Arada e Gralheira tem como atribuições defender o 

património endógeno – raças autóctones; desenvolver e incentivar o 

turismo rural; desenvolver e apoiar iniciativas culturais; incentivar e 

apoiar o artesanato e a etnografia; ajudar o escoamento de produtos 

endógenos; contribuir para a animação do espaço rural; promover a 

formação profissional; desenvolver e apoiar o desenvolvimento de 

contactos, com organismos e entidades para tal vocacionadas. 

João Carlos Pinho 

(ADRIMAG) 

Nota biográfica: 

Psicólogo Clínico, tem realizado o seu percurso profissional na vertente 

social, desenvolvendo projetos com especial relevo na área do 

Envelhecimento Ativo. É Diretor da Associação Âncora e Presidente da 

Activday- Cooperativa de Solidariedade Social. 

  

Em 2011 abraça o desafio de gerir a Accessible Portugal - Agência de 

Viagens e Animação Turística especializada em Turismo Acessível.  

  

  

Sobre a Accessible Portugal 

A Accessible Portugal é uma agência de viagens, operador turístico e 

empresa de animação turística, especialmente vocacionada para um 

atendimento personalizado de acordo com as necessidades especiais dos 

clientes, seus familiares e amigos. 

  

O seu trabalho desde 2005 em prol do Turismo Acessível assenta em dois 

grandes pilares: a capacitação e qualificação do destino turístico 

“Portugal”, enquanto  

  

destino capaz de promover naturalmente o respeito pela diferença, 

concorrendo para a igualdade de oportunidades ; a oferta de produtos de 

turismo e lazer em Portugal adaptados às necessidades individuais. 

João Pereira 

(Accessible Portugal) 
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Nota Biográfica 

Curso do Liceu e frequência do Curso de Medicina.  

1974/1975 – Angola - Luanda : Ajunto da Administração das Empresas 

Fata, Metang, Alfag e Elan.  

1976/1977 – Açores - Ponta Delgada - São Miguel: Fundador e 

administrador da Acimex.  

1978 até ao presente – Monte Real – Termas de Monte Real: 

Administrador.  

  

ANIAMM Associação Nacional dos Industriais de Águas Minero-Medicinais e 

de Mesa  

1982/1996 – Vogal da Direcção  

ATP – Associação das Termas de Portugal  

1996/2003 – Vice- Presidente da Direcção  

2009 até ao presente – Vogal da Direcção  

  

Sobre as Termas de Monte Real  

Foram em 2009 totalmente reconstruídas e dotadas de uma nova 

estrutura, equipamentos e serviços, constituindo um novo espaço que 

atualmente ocupa mais de 5.000 m2 inteiramente dedicados ao Termalismo 

Clinico.  

As Termas de Monte Real são direccionadas para tratamento e prevenção 

de doenças do aparelho digestivo, músculo-esquelético e respiratório.  

Aparelho Digestivo: A Água Termal de Monte Real tem uma ação 

estimulante do funcionamento intestinal e vesicular. Saliente-se que esta 

ação terapêutica perdura muito para além do período de tratamento, 

sendo que por vezes o seu efeito só se faz sentir após concluída a terapia. 

No Aparelho Locomotor - Reumático/Músculo – Esquelético: O enxofre 

existente na Água Termal é absorvido através da pele, tornando-se 

benéfico para as articulações contrariando o seu natural processo 

degenerativo. No Aparelho Respiratório: A componente sulfurosa da Água 

Termal confere-lhe uma ação dessensibilizante sobre a mucosa das vias 

respiratórias superiores.  

  

  

Joaquim Mexia Alves 

(Termas de Monte Real) 

Biographical note 

Leonel Domingues is co-founder and CTO of NONIUS. Has 18 years’ 

experience in telecommunications products R&D. At NONIUS, Leonel is 

responsible for technology adoption, evaluating its commercial implications 

and presenting these, both internally and to customers. Proven experience 

as systems architect, team leader, project manager, and network planning 

engineer. 

  

Nonius’ profile 

Nonius is a technology company enabling guest experience excellence for 

organizations in the hospitality industry. The Portuguese enterprise 

specializes in High Speed Internet Access (HSIA), Interactive TV utilizing 

IPTV technology, digital signage, IP telephony, mobile applications 

development, and Connected TV platforms.  

Nonius services more than 40.000 rooms in Portugal, Spain, across Europe, 

Africa, and Latin America, which include international hotel chains such as: 

Accor, Corinthia, Melia, Sheraton, Tiara, Uniworld, Eurostars, Pestana, 

Transamerica, Tivoli, Altis, Axis, Sana and Vila Galé. The company’s 

principal shareholders include CGD - Caixa Geral de Depósitos, the most 

prominent Portuguese financial institution and PME Investments, the 

leading state-supported venture capital firm and IMPRESA Group, the 

largest media group in Portugal. Nonius is a proud corporate industry 

member of the Hotel Technology Next Generation (HTNG) trade association. 

  

  

Leonel Domingues 

(Nonius) 
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Sobre a Enoteca do Douro-Quinta da Avessada 

A Enoteca Douro constitui um museu interativo alusivo á historia e cultura 

da vinha e do vinho na Região do Alto Douro. 

  

Estamos situados em Pleno Coração da Região Demarcada do Douro em 

FAVAIOS. 

 

Trata-se da primeira Enoteca Interativa da Europa, uma vez estar dotada 

de um sofisticado sistema de multimédia e audiovisuais que conjugado com 

o movimento das diferentes representações etnográficas existentes ao 

longo da visita transportam o visitante para uma época ancestral. 

  

A Enoteca Douro – Quinta da Avessada foi no ano 2011 galardoada com o 

prémio Internacional do Best Of Wine Tourism como o melhor espaço 

Nacional na área da Animação Turística (ramo Enoturismo). 

  

O espaço Enoteca está preparado para a realização de um vasto leque de 

atividades suportando grupos até 140 participantes de uma só vez. 

Luís Barros 

(Enoteca do Douro-Quinta da 

Avessada) 

Nota biográfica 

Marta de Oliveira Ferreira é Mestre em Tecnologia Farmacêutica, Mestre 

em Ciências Farmacêuticas, pós-graduada em Farmacotecnia e licenciada 

em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. 

Iniciou a sua carreira de investigação na área do desenvolvimento 

farmacêutico ainda enquanto estudante de licenciatura, tendo vencido o 

Prémio Formulário Galénico Português. Mais tarde, especializou-se na área 

da cosmética, em particular na avaliação da eficácia e segurança de 

produtos cosméticos. No seguimento da execução de vários trabalhos de 

desenvolvimento e coordenação de projectos I&D para as indústrias 

farmacêutica e cosmética, funda a inovapotek, Pharmaceutical Research 

and Development em 2008. 

Do seu curriculum constam diversos artigos publicados em revistas e 

reuniões científicas de carácter internacional. Marta Ferreira é membro da 

International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS), da 

Sociedade Portuguesa de Ciências Cosmetológicas e da International 

Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC). 

Sobre a Inovapotek 

A Inovapotek presta serviços de consultoria, investigação e 

desenvolvimento às indústrias Farmacêutica e Cosmética. É um spin-off da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, cuja missão é estar na 

vanguarda da investigação científica na área da tecnologia Farmacêutica e 

Cosmética, promovendo o desenvolvimento de produtos inovadores, que 

satisfaçam as exigências regulamentares e as necessidades dos 

consumidores. No segmento da Cosmética as principais áreas de atuação 

são a consultoria e gestão de projetos de I&D, o desenvolvimento de 

formulação e a realização de ensaios de controlo de qualidade, segurança 

e eficácia de ingredientes e produtos cosméticos e os assuntos 

regulamentares. 

  

 

Marta Ferreira 

(Inovapotek) 
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Pedro Pedrosa 

(A2Z Adventures) 

Nota biográfica 

Licenciado em Engenharia e Mestre em Ordenamento do Território e 

Planeamento Ambiental, pela Universidade Nova de Lisboa (UNL/FCT). 

Foi coordenador da Carta de Lazer das Aldeias Históricas (INATEL, 1998-

2000), e sócio fundador de várias associações e empresas ligadas ao 

desporto-aventura e turismo de natureza, como Azimute 66, Gesport e 

Ytravel. Presentemente está dedicado a esta última, que tem presença 

no mercado com as marcas A2Z-Adventures (operador turístico de 

natureza) e A2Z-Consulting (consultoria), onde exerce funções de gestão 

e serviços de consultoria em desenvolvimento turístico sustentável. Um 

dos projectos a que está ligado há vários anos é a Rede das Aldeias do 

Xisto, como consultor técnico responsável de turismo e animação, onde 

foi responsável, entre outras acções, pela definição e implementação 

do Plano de Animação e Rede de Percursos Pedestres e de BTT. 

 Recentemente através da A2Z-Consulting lançou o projeto Bikotels.com 

e foi assessor para a criação da homologação de Centros de BTT em 

Portugal pela UVP/F.P.Ciclismo. 

  

Sobre a A2Z Adventures 

A A2Z Adventures surge em 2006, como uma empresa de pequena 

dimensão, mas extremamente profissional, cuja missão é garantir 

experiências únicas aos seus clientes. Aproveitando a energia que 

resulta da sua e da nossa paixão por viajar, a A2Z Adventures organiza 

programas únicos de cicloturismo, caminhada e BTT por todo o mundo. 

Pensamos que estas são as melhores formas de viajar, a um ritmo 

tranquilo e em contacto próximo com a natureza e culturas locais. 

  

Richard Veal 

(New Mind) 

Biographical Note 

With 8 years of experience in professional software development prior to 

forming New Mind, Richard worked on business critical applications for 

clients such as GPT, Orange and The Economist. 

 The extensive knowledge gained during this time enabled Richard to take 

New Mind from a 2 man startup in 1999 to become one of the fastest 

growing technology companies in the UK as recognised by the Deloitte 

Touche Fast 50 and Inner City 100 awards received in 2004. 

One of the differentiating factors behind New Mind's success has been its 

focus on developing specialist software solutions for the tourism market. 

New Mind's Destination Management System was very much Richard's baby 

and, since the initial prototype was developed back in 2001, the company 

has embarked on an impressive land-grab of destinations which now 

covers approximately 70% of the UK. 

Richard is delighted to have been invited to present at SIBTUR 2013 and is 

looking forward to meeting representatives from Portugal’s DMOs to 

explore how New Mind’s e-Tourism Solution could be utilised for the 

successful management and marketing of their destinations.  

  

About New Mind 

New Mind is an award winning, UK-based technology company 

specialising in the tourism sector. Over the last 14 years we have 

developed solutions for a wide range of Destination Management 

Organisations (DMOs), working with Regional Tourist Boards, City Councils 

and Area Tourism Partnerships across the UK and Europe. 

The work undertaken has ranged from developing award winning web 

sites to implementing our fully featured Destination Management System, 

supporting the entire marketing and business activities of tourist 

authorities and DMOs. It is worthy of note that the destination web sites 

New Mind has created such as visitbrighton.com, visitchester.com and 

englishriviera.co.uk are amongst the highest performing sites of their 

kind both in terms of visitor numbers and income generation.  

New Mind is made up of a 35 strong multi-disciplinary team spanning 

design, marketing and technology expertise, enabling us to deliver fully 

integrated promo tional solutions to our tourism-focused client portfolio. 
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Nota biográfica 

Licenciatura em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de 

Aveiro em 2003. 

Curso de Formação Especializada de longa duração em Inovação e 

Políticas de Desenvolvimento pela Universidade de Aveiro em 2005. 

Gestor de inúmeros projectos de investigação nacionais e internacionais 

promovidos pelo Centro de Estudos em Inovação e Dinâmicas 

Empresariais e Territoriais da Universidade de Aveiro (2003-2009). 

Membro da equipa técnica responsável pela Prospectiva Económica e 

Inovação do PROTC - Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro. 

Responsável pela elaboração de várias candidaturas de empresas 

industriais da região de Aveiro ao Sistema de Incentivos à Inovação do 

QREN (2008-2009). 

Coordenador da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das 

Aldeias do Xisto. 

Desde Março de 2009 e responsável pela implementação do PROVERE - 

Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos; das Aldeias 

do Xisto. 

  

Sobre as Aldeias do Xisto 

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento 

sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR- Agência para o 

Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 21 

Municípios da Região Centro e com cerca de 100 operadores privados que 

atuam no território. A ADXTUR congrega assim as vontades públicas e 

privadas de uma Região, que se revêm na gestão partilhada de uma 

marca, na promoção conjunta de um território, na criação de riqueza 

através da oferta de serviços turísticos e, finalmente, na preservação da 

cultura e do património do mundo rural beirão. Pelo desenvolvimento 

integrado do território, contra a desertificação humana e o esquecimento. 

Rui Simão 

(Aldeias do Xisto) 

       

        Estamos no Facebook 
  

3660-061 Carvalhais   

São Pedro do Sul, Portugal  

Tel:+351 939 531 570  

E-mail: sibtur2013@outlook.com 

URL: sibtur.epcarvalhais.org 

mailto:sibtur2013@outlook.com

