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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 conhe-

çam 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 Turis-

mo’ (‘SIBTUR’). Este evento, a que se associou a ‘Entidade Regional de Turismo do Centro de Portu-

gal’, 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 periodici-

dade 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 infor-

mação 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 
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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 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. 

 

 

International Symposium on Good Practices in Tourism 
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Maria José David  

(Pedras Salgadas Spa & Natur Park) 

Biographical Note 

Maria José David 

Formação: Gestão e Direção Hoteleira 

Manager do Pedras Salgadas Spa & Nature Park 

Elemento da Direção da Associação das Termas de Portugal 

 

Sobre o Pedras Salgadas Spa & Natur Park 

Desde 2012, a vila termal de Pedras Salgadas, que em tempos fez parte do destino de férias da realeza, está 

a ganhar um novo encanto graças ao PEDRAS SALGADAS spa & nature park, um projecto hoteleiro inova-

dor orientado para famílias e amigos que gostam de disfrutar de atividades ao ar livre. Trata-se de um turis-

mo de natureza, com conforto e ambiente de luxo, integrado num parque centenário com 20 hectares de flora 

natural. 

A originalidade e modernidade da arquitetura das Eco Houses garantiu-lhes o primeiro lugar na eleição do 

prestigiado site ArchDaily que elegeu os 14 melhores edifícios do mundo para 2013, na categoria Hotéis e 

Restaurantes. O mais visitado site de arquitetura destacou o sistema modular que as casas têm por base e a 

flexibilidade que permite o encaixe de diferentes combinações que originam diferentes morfologias e diálogos 

com a natureza circundante. 
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Pedro Pedrosa 

(A2Z Adventures) 

Nota biográfica 

Licenciado em Engenharia Florestal  pelo Instituto Superior de Agronomia 

2000/2001 Lecionou s disciplina de Fisico-quimica na Escola Dr. Manuel de Arriga 

2001/2009 Coordenador o Jardim Botânico do Faial 

2009/2014 Diretor do Parque Natural do Faial 

  

Sobre o Parque Natural do Faial 

O Parque Natural do Faial é a entidade responsável pela gestão do território da ilha do Faial, orientada 

para a conservação da biodiversidade e geodiversidade.  
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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 

e x i s t ê n c i a  d e  i m p o r t a n t e s  r u í n a s  e  v e s t í g i o s  a r q u e o l ó g i c o s .  

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. 
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Em 1884 a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul deliberou construir um moderno balneário, 

que sucede ao antigo Hospital Real e cujos trabalhos tiveram inicio nessa mesma data.  

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. 
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Nota biográfica 

Licenciado em Psicologia, com pré-especialização em Psicologia Social da Política e da Economia, é 

actualmente Marketing & Communications Manager do Grupo DouroAzul. Anteriormente foi responsá-

vel pela área de Social Media Marketing & Internet Sales da mesma empresa, depois exercido fun-

ções como analista de RH no Grupo Ibersol e de Market Researcher na Optimus. 

 

Sobre a Douro Azul 

Criado em 1993, o Grupo DouroAzul é a empresa líder de cruzeiros fluviais no rio Douro, e é sinónimo 

de qualidade, competência e personalidade. O Grupo DouroAzul tem, ao longo dos anos, trabalhado 

para oferecer aos seus clientes o melhor do que o Vale do Douro tem, com o compromisso de apre-

sentar um serviço de alta qualidade, combinado com o autêntico charme português 

 

Com a missão de dotar os seus clientes com meios para conhecer o Porto e Douro por terra, ar e 

água, a DouroAzul tem actualmente uma frota de 10 navios-hotel, 3 barcos do tipo Rabelo, 10 auto-

carros sightseeing, 2 helicópteros e 1 iate. Paralelamente tem ainda o recentemente inaugurado 

World of Discoveries, o Museu Interativo e Parque temático alusivo aos descobrimentos português, o 

Trafaria Praia, que representou Portugal na Bienal de Veneza e ainda a Caminho das Estrelas que 

actua no campo relativo ao turismo espacial. 

Bruno Ribeiro 

(Douro Azul) 

http://www.actus-spei.com/2010/05/spedro-do-sul.html
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Nota biográfica 

Desenvolve a sua atividade na Direção de Planeamento Estratégico do Turismo de Portugal, sendo responsável 

pela área de I&DT, Inovação e Empreendedorismo. 

Licenciado em História pela Universidade de Lisboa, desenvolve a sua atividade no Turismo desde 1992.  

Exerceu a sua atividade na área das Tecnologias de Informação e Comunicação tendo sido responsável pelo 

lançamento do Primeiro site oficial de Promoção Turística de Portugal em 1998. 

Participou em vários projetos europeus de I&DT para o Turismo e em vários Grupos de Peritos da Comissão 

Europeia para a definição das políticas de Turismo na área digital. 

Atualmente integra o Comité de Aconselhamento da Comissão Europeia para o projeto TourismLink, plataforma 

B2B para o Turismo na Europa. 

É docente de Macrotendências e Inovação na Pós-graduação de Gestão Hoteleira e coordena pós-graduação de 

eTourism, ambas na Universidade Europeia – Laureate International Universities. 

Sobre o Turismo de Portugal 

Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela 

promoção, valorização e sustentabilidade da actividade turística, agregando numa única entidade todas as 

competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura. 

A Direção de Planeamento Estratégico tem por missão propor e avaliar medidas de política tendentes a assegu-

rar a competitividade e sustentabilidade do turismo português, cabendo-lhe desenvolver ações de monitoriza-

ção da atividade turística nacional e dos seus fatores de desenvolvimento estratégico, identificar e promover 

medidas e ações de diversificação, qualificação e melhoria da oferta turística nacional para o desenvolvimento 

estruturado de produtos e destinos, acompanhar a atividade das estruturas regionais de turismo, e assegurar a 

representação e cooperação internacional do Turismo de Portugal, I.P., 

Luís Costa 

(Turismo de Portugal, IP) 
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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”. 

São Pedro do Sul 
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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. 
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Nota Biográfica 

José Fernando Prata Pinheiro Antunes, nascido a 20 de Novembro de 1978 em Lisboa. 

Formado em História Moderna e Contemporânea e Gestão Cultural pelo ISCTE. 

O meu percurso profissional esteve inicialmente ligado à gestão cultural, integrando durante um ano a 

equipa de produção da Culturgest. 

Depois a minha vida profissional passou pela História e Património, com trabalho desenvolvido na 

Câmara Municipal de Sardoal. Aqui, com a preciosa tutela do Dr. João Soares pude fazer formação na 

área do Património móvel e imóvel e lançar novos projectos para a recuperação e dinamização do Patri-

mónio Local. 

Em 2005 recebi o desafio do meu amigo e agora sócio, José Varandas, para a criação da Lisbon Walker, 

um projecto em que pude articular as áreas da História e da Cultura. Até hoje este projecto tem-se 

desenvolvido além do propósito inicial de fazer passeios temáticos a pé, integrando outras actividades 

e projectos de publicação. 

 

Sobre a Lisbon Walker 

A Lisbon Walker iniciou as suas actividades no dia 1 de Novembro de 2005. A primeira empresa do seu 

género, a proporcionar passeios temáticos a pé em Lisboa e Portugal, que já foram procurados por 

pessoas de praticamente todas as nacionalidades do mundo. Direccionada para os turistas estrangeiros, 

mas não só, já que desde o início que na oferta semanal de passeios regulares mantemos pelo menos 

um passeio a pé por semana em Português. 

Até hoje a actividade da Lisbon Walker especializou-se, com uma carteira de passeios com temas muitos 

específicos, procurados até por escolas e diversificou-se, promovendo alternativas aos passeios a pé, 

como jogos e visitas de bicicleta. 

Além destas outras actividades propostas, a Lisbon Walker promoveu o lançamento de dois produtos 

sobre a cidade de Lisboa, as cartas passeio “Lisboa a pé e a pedais” e os jogos “Perdidos em Lisboa”. 

 

José Antunes 

(Lisbon Walker) 

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%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25C3%25A3o_Pedro_do_Sul_(Portugal)&ei=mnB5UcmhJa2m0wX9lYGAAw&bvm=bv
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Nota Biográfica 

Maria do Rosário Neves Pereira Correia Machado nasceu a 19 de julho de 1969, em Lisboa. Casada, mãe de 3 

filhos. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Em 2002 termina uma 

Pós-graduação em Gestão de Centros Urbanos, promovida pela Urbe, no âmbito da qual efetuou estágios em 

Londres e Turim. Conclui em 2006 a Pós-Graduação em Turismo, Ordenamento e Gestão do Território, no âmbito 

do Plano de Formação para a Rota do Românico do Vale do Sousa. Em 2011 termina o Curso de Gestão Pública na 

A d m i n i s t r a ç ã o  L o c a l ,  p e l o  C E F A . 

 

O seu percurso profissional principia por terras de Moçambique, em 1996, numa ONG Suíça. Em 1997, aceita o 

desafio de vir para a região Norte, coordenar tecnicamente o projeto Pacto Territorial para o Emprego do Vale do 

Sousa. Integra, no ano de 2001, o quadro de pessoal da VALSOUSA - Associação de Municípios do Vale do Sousa, 

como Coordenadora do Gabinete de Apoio Técnico e Desenvolvimento. 

Pelas funções que desempenhava, esteve envolvida na conceção e desenvolvimento de vários projetos, designa-

damente, o Vale do Sousa Digital e a Rota do Românico do Vale do Sousa. Em 2006, por nomeação do Conselho de 

Administração da VALSOUSA, passa a Diretora da Rota do Românico, em 2010 alarga a sua intervenção a todos os 

municípios do Tâmega e Sousa. É Diretora do Centro de Estudos do Românico e Território, Co-Presidente da Comis-

são Científica da Rota do Românico e integra a Direção Executiva da TRANSROMÂNICA. 

Autora de vários artigos sobre a temática do desenvolvimento regional, património, cultura e turismo. Colunista 

permanente da revista património.pt e membro do Conselho Editorial do Jornal de Notícias. 

 

Sobre a Rota do Românico 
A Rota do Românico, projeto promovido pela VALSOUSA | Associação de Municípios do Vale do Sousa, que agrega 

os Municípios de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, tem vindo, desde 

1998 a representar para esta região um grande desafio, em termos de projeto dinamizador e potenciador do 

desenvolvimento sócio-económico local. Desde 12 de Março de 2010, data do alargamento da Rota do Românico a 

todos os Municípios da NUT III – Tâmega, este projeto passou a contar com mais seis concelhos, sendo agora 

composto por 12 Municípios. Aos concelhos pertencentes à VALSOUSA | Associação de Municípios do Vale do Sousa 

juntaram-se os Municípios de Amarante, Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, da AMBT | Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega, e ainda Cinfães e Resende. 

O projeto Rota do Românico surgiu com o objetivo bem definido de, através do património turístico-cultural do Vale 

do Sousa, contribuir para elevar os níveis de desenvolvimento social, económico e cultural desta região. 

 

 

 

Rosário Machado 

(Rota do Românico) 
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A Escola Profissional de Carvalhais (EPC) iniciou o ano letivo de 2012/2013 com cerca de 275 alunos, distri-

buídos 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 expeta-

tivas dos alunos e as necessidades da região, com o objetivo de possibilitar a conclusão do ensino secun-

dário com uma dupla certificação, académica e profissional. Desta forma os alunos podem optar pela pros-

secução dos estudos no ensino superior ou pelo ingresso no mundo do trabalho, já com competências pro-

fissionais certificadas. Nesse sentido a Escola Profissional de Carvalhais desenvolveu uma rede de parceri-

as 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. 

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. 

Escola Profissional de Carvalhais 
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Carvalhais Vocational School started this academic year by welcoming 275 students. Its educatio-

nal offer is wide and varied, aiming the balance between the students’ expectations and the regi-

on needs. One of the aims is also to help students to conclude high school having a double certifi-

cation: 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 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 facili-

ties, suited to the educational offer, with a safe and quiet setting, suitable to the students’ 

apprenticeship. 

Carvalhais Vocational School 
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Nota biográfica 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, pós-graduado em Turismo Cultural pela Universida-

de de Barcelona e doutorando em Geografia Económica pela Universidade do Porto. 

 

Foi vereador com o Pelouro da Cultura, Turismo e Desenvolvimento Económico da C.M. Santa Maria da Feira, presi-

dente do Conselho de Administração da Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira SA. e da Feira Viva, Cultura 

e Turismo EM. 

 

Foi diretor Executivo de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, presidente da Agência para o Desenvolvi-

mento das Indústrias Criativas da Região Norte e membro do Conselho Nacional de Cultura - secção das Artes. 

 

 

Sobre a Opium - Lda 
A OPIUM é uma empresa sedeada no Porto e pioneira em Portugal no desenvolvimento conceptual e implementa-

ção de políticas públicas de última geração nos sectores da economia criativa, do planeamento territorial e do 

turismo cultural, contribuindo para o reforço da atratividade e competitividade dos territórios.  

 

Concebemos, planeamos e implementamos projetos de valorização do território, alavancados nos seus recursos 

endógenos, que promovam a convergência entre a cultura e a economia, privilegiando o envolvimento da comuni-

dade e sustentados numa participação e colaboração ativas dos seus agentes. 

 

A OPIUM presta serviços nos domínios da Concepção e Gestão de Eventos Culturais,  Investigação e Aconselha-

mento sobre Políticas Públicas, Gestão e Financiamento de Projetos Culturais, Promoção e Valorização do Patrimó-

nio e Turismo Cultural e  Educação Cultural e Desenvolvimento de Públicos. 

Carlos Martins 

(Opium) 

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%3A%2F%2Fepc.epcarvalhais.org%2Fpt%2Fcontactos.1.html&ei=dnV5UcW0F-PQ0QWd44CoBg&bvm=bv.45645
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Nota biográfica 

Terminados os estudos secundários no Liceu da Amadora e na Escola Secundária José Cardoso Pires, frequenta o 

curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Licencia-se em Direito pela Faculdade de 

Direito da mesma Universidade. 

Trabalha na área comercial durante oito anos, principalmente no sector da grande distribuição, tendo também 

experiência profissional na área de marketing.  

Em 2005 abraça um novo desafio profissional, como jurista, desenvolvendo a sua atividade profissional na área 

da Banca e na prestação de serviços em regime outsourcing a instituições financeiras. 

Em 2013 é um dos fundadores da Paralelo B, Lda, uma startup de base tecnológica que tem raiz na exploração do 

mercado de portais web. 

Em 2014 é um dos principais responsáveis pelo lançamento no mercado da marca Aniima, um portal web multica-

nal desenhado especificamente para a área do Turismo e para o setor da Animação Turística desenvolvido em 

regime cloudsourcing B2B2C. 

Aniima é um portal web multicanal de promoção e comercialização direta de serviços e produtos de Animação 

Turística.  

Para empresas promotoras e outros agentes e intermediários de Animação Turística, o portal Aniima disponibiliza 

serviços de comercialização direta, promoção, marketing, publicidade e gestão de vendas e clientes, bem como um 

sistema direto de reservas. Para visitantes, Aniima funciona como um portal onde poderão pesquisar toda a ofer-

ta no setor, reservar serviços e produtos e comprá-los online. 

Aniima fornece a micro e pequenas empresas e a profissionais liberais uma estrutura de suporte ao negócio 

permitindo acesso a um canal de venda especializado com ferramentas de gestão e promoção com custos reduzi-

dos. Tendo por base um modelo de negócio inovador e alternativo, baseado num regime de negócio cloudsourcing, 

privilegia a disponibilização de software e hardware como serviços, a simplificação e redução de custos, a segu-

rança e a total mobilidade da gestão dos negócios.  

Bruno Pestana 

(Aniima) 
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Programa / Programme 

14 de maio de 2014 / 14th May 2014 

   09:30/10:30 – Sessão de Abertura / Opening      

Session 

 

  10:30/11:00 – Pausa para café / Coffee Break 

 

   11:00/13:00 – Sessão Plenária “Boas Práticas 

em Gestão de Destinos Turísticos” / Plenary 

Session "Good Practices in Destination Mana-

gement"  

                             Luís Costa - Turismo de Portugal, IP 

                             Rosário Machado –Rota do Românico                            

                             Carlos Martins –Opium                              

          

     13:00/14:30 – Almoço / Lunch 

 

   14:30/20:00 – Visita guiada: “À Descoberta da 

Montanha Mágica de Lafões” / Guided Visit: 

"Unveiling Lafões´ Magic Montain" 

 

    21:00/23:00 – Jantar para convidados / Guests´ 

Dinner          

  

 

15 de maio de 2014 / 15th May 2014  

    10:00/11:00 - Sessão Plenária “Boas Práticas em Eventos I" 

                          Miguel Moital– Bournemouth University 

 

    11:00/11:30 – Pausa para café / Coffee Break 

             Demonstrações gastronómicas/ show coo                       

                               King 

                               Chef António Batista 

 

    11:00/11:30 - Sessão Plenária “Boas Práticas em Eventos II" 

                           Linda Pereira– CPL Events 

 

       12:30/14:00 – Almoço / Lunch 

 

     14:00/16:00 – Sessão Plenária “Boas Práticas em Sustenta-        

                               bilidade Ambiental”  

                           José Pinto - Fluviário de Mora 

                           João Melo - Parque Natural do Faial 

                           Maria David - Pedras Salgadas Spa & natur       

                                                   park 

 

   16:00/16:30 – Pausa para café / Coffee Break 

 

  16:30/17:30 –Sessão de Encerramento/Closing Session 
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Moderadores 

Chair Persons 
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José Pinto 

(Fluviário  de Mora) 

Nota biográfica 

José Manuel Ribeiro Pinto, 56 anos, é, desde Junho de 2007, Presidente do Conselho de Administração do Fluviário de 

Mora. Eleito Vereador da Câmara Municipal de Mora, em 2005, é, desde 2009, Vice-Presidente da autarquia. Actualmen-

te é responsável pelos pelouros da Cultura, Educação, Turismo, Comunicação e Sistema de Gestão Integrado.  

É licenciado em Língua e Literatura Portuguesa, e em Francês Língua Estrangeira, ambas pela Universidade Stendhal, 

de Grenoble (França). 

Foi professor de Português (tradução e linguística) na Universidade Stendhal, tendo entrado na autarquia de Mora em 

1993, como responsável pela Divisão de Acção Socio-cultural. 

Posteriormente, desempenhou, na Câmara Municipal de Mora, as funções de Adjunto e Chefe de Gabinete.  

Tem participado, como orador, em diversos seminários e colóquios e publicou vários artigos relacionados com a sua 

actividade académica, profissional e política. 

 

Sobre o Fluviário de Mora 

Situado em plena Rede Natura 2000, com o Parque Ecológico do Gameiro como belíssimo cenário natural, o Fluviário de 

Mora, primeiro grande aquário de água doce da Europa, abriu as suas portas ao público no primeiro dia da Primavera 

de 2007. 

Desde então, mais de seiscentos mil visitantes, vindos dos quatro cantos do País e da vizinha Espanha, partilharam 

connosco a sensação única da descoberta deste maravilhoso mundo dos rios e dos lagos, que, em Dezembro de 2008, 

foi galardoado com prémio de Melhor Museu Português de 2007, pela Associação Portuguesa de Museologia.  

No Fluviário de Mora, podemos observar diferentes tipos de habitats e os animais (cerca de setenta espécies e mais de 

quinhentos espécimes) que neles vivem harmoniosamente e a necessitar de uma atenção particular de todos nós.  

São espécies de água doce já desaparecidas dos nossos rios, como o esturjão; outras em risco de extinção, como o 

pequeno saramugo; outras de vital importância para o equilíbrio dos ecossistemas: trutas, gambúsias, rãs, lontras …  

No Fluviário de Mora, podemos ainda descobrir seres exóticos de rara beleza vindos da bacia amazónica e dos grandes 

lagos africanos: rãs-venenosas, piranhas, enguia-eléctrica, peixe-elefante, anaconda, ciclídeos… Podemos, de forma 

interactiva, conhecer, na exposição multimédia, o ciclo da água e a relação (boa e má) do Homem com os rios ao longo 

da História. 
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Rita Arriaga 

(Moving Free) 

Nota biográfica 

Rita Arriaga é licenciada em Ciências da Comunicação pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universi-

dade de Lisboa. Iniciou a sua carreira na área do Jornalismo de Moda e Lifestyle, tendo passado pela revista Happy 

Woman e pelo site de infotainment Propagandista Social. A entrada na área do Turismo deu-se após abraçar o desafio 

de trabalhar a Comunicação e o Marketing da Moving Free Segway Experiences enquanto responsável. De entre as 

principais metas atingidas, destaca-se a valiosa contribuição no desenvolvimento de raiz do novo site institucional, na 

reanimação da presença da empresa nos media nacionais e no mundo digital e ainda a conquista de um lugar de desta-

que em activações de marca em Segway em Portugal.  

 

Sobre a Moving Free 

A Moving Free parte de uma ideia e projecto inovadores, apoiada pela Câmara Municipal de Cascais e a Agência DNA 

Cascais. Em Julho de 2007 abriu o seu primeiro espaço ao público na Baía de Cascais, seguido do stand de Belém, em 

Julho de 2011, junto ao Padrão dos Descobrimentos. Para além de ter sido a primeira empresa de passeios de Segway 

em Portugal, mereceu ainda o estatuto de “Segway Authorized Tours” pela Segway Inc., que detém até à data. Com o 

aumento significativo do número de Segways ao longo dos anos, a Moving Free tornou-se uma referência ao nível de 

tours turísticos, tendo como bandeiras Lisboa, Cascais e Monsanto. A aposta em novas áreas de negócio como Team 

Building, Incentivos e Publicidade veio diversificar o mercado de actuação e permitir satisfazer cada vez mais as neces-

sidades do mercado.  
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Manuel Salgado 

Instituto Politécnico da Guarda 

Nota biográfica 

Professor Adjunto na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.  É Doutor em Turismo e 

Licenciado em Gestão e Planeamento em Turismo pela Universidade de Aveiro. Desempenha as funções de Coordena-

dor da Unidade Técnico-Científica de Turismo e Lazer, Diretor do mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo e 

da licenciatura em Turismo e Lazer.  

É membro integrado da Unidade de Investigação GITUR do IPL, colaborador no GOVCOPP da UA e na UDI do IPG. Mem-

bro da CAE do ES Politécnico da A3ES no âmbito da avaliação e acreditação de cursos da área do Turismo. Colabora com 

várias IES na área do Turismo, designadamente IPC (ESEC), IPL (ESTM) e IPP (ESEIG). Possui diversos artigos na área da 

educação e formação em Turismo, bem como apresentou comunicações neste âmbito em diversos tipos de eventos 

técnicos e científicos. 
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João Pedro Estevão  

Nota biográfica 

João Pedro Estêvão é um investigador na área do turismo, tendo-se licenciado em Direção e Gestão de Operadores 

Turísticos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Em 2004 terminou um Mestrado e Gestão de Destinos 

Turísticos Locais pela Universidade de Barcelona, posteriormente reconhecido em Portugal pela Universidade de Avei-

ro. Encontra-se atualmemte a realizar um Doutoramento em Turismo na Universidade de Aveiro cujo enfoque incide na 

utilização das Tecnologias de Informação por parte dos destinos turísticos. No âmbito da sua actividade de investigação 

já apresentou comunicações em mais de dez congressos nacionais e internacionais e já publicou trabalhos em livros e 

revistas científicas internacionais de referência na área do turismo e das tecnologias de informação.  

 

Ao nível profissional detém uma experiência de mais de uma década enquanto docente no ensino superior e profissio-

nal em que se destaca a lecionação de unidades curriculares como Planeamento e Desenvolvimento Turístico, Opera-

ções Turísticas, Novas Tecnologias no Turismo e Organização e Gestão de Eventos. É ainda de salientar a sua experiên-

cia profissional enquanto Gestor de Projetos numa organizadora profissional de congressos (OPC) alemã, que lhe deu a 

oportunidade de participar ativamente no planeamento e consecução de vários congressos internacionais de média e 

grande dimensão. 
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Miguel Moital 

(Bournemouth University, UK) 

Nota biográfica 

Dr. Miguel Moital is a Senior Lecturer in Events Management in the School of Tourism, Bournemouth University, UK. At 

undergraduate level, Miguel lectures on the BA Events Management and BA Events & Leisure Marketing. At post -

graduate level, Miguel lectures on the MSc Events Management and MSc Events Marketing, acting as pathway leader 

for both courses. He is a fellow of the Higher Education Academy and since his completion of the PGCert in Academic 

Practice (BU, 2007), he has introduced a number of innovations in his teaching practice. Two of these were the basis 

for the BU Award for Outstanding Contributions to Student Learning (Client-based assessment and writing student 

feedback using bank of comments). His current areas of research interest include consumer experience and marke-

ting applied to events and leisure. 
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Nota biográfica 

Linda Pereira is the senior partner and CEO of the L&I Communications Group. Linda Pereira is the major shareholder 

and founder of three successful companies dedicated to international congress management and provision of services 

to meeting planners with representation in Lisbon, Manchester, Barcelona and Madrid and more recently Cape Verde. 

She is also Executive Director of CPL Events. Her career as a PCO (Professional Congress Organiser) has led her to 

travel all over the world accompanying Members of Government and to be present in the most important events which 

have marked  recent history. Her expertise in protocol and business etiquette as well as cross-cultural communication 

have given her a privileged status as a consultant in government circles and at the highest corporate levels and to 

have played an important role in the three European Presidencies as well as EXPO’98, the last World Exposition of the 

XXth century. Respected internationally as a speaker she is continually being invited to speak to professionals in the 

Business Travel Sector and has lectured in countries such as Italy, Spain, Russia, Egypt, Cape Verde, United Kingdom, 

Dubai, Spain and The Netherlands to name just a few. She also lectures and coordinates the Masters in Strategic Event 

Planning at the Estoril Hospitality University and is an “invited lecturer” in Lisbon, Westminster and Temple Universi-

ties. Linda is also a qualified educator, and international speaker. She is recognised by her peers as one of the top 100 

Meeting Industry Professionals in the World. She is continuously called in as a consultant to International Hotel Groups 

on staff training and has earned the nickname of the Destination Diva among her peers for her expert knowledge on 

Meetings & incentive Destinations and her focused attention to detail when it comes to quality service. She is a member 

of some of the most prestigious international associations and sits on the Boards of many of them. In 2009 she was 

awarded the National Medal of Business Merit. In 2010/11 she was elected one of the 100 top conference organisers 

worldwide. In 2013 she was voted Events Personality of the Year. In 2013 she was the recipient of the Golden Mouse 

Award for best online Marketing in the Events Industry 

 

Linda Pereira 

(CPL Events) 
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Cláudia Seabra 

 

Nota biográfica 

Claudia Patricia de Almeida Seabra Moreira, graduated in Social Communication from the Polytechnic Institute of Viseu - Higher 

School of Education, MSc in Social Sciences from ISCTE - Higher Institute in Sciences of Enterprise and Work and PhD in Tourism 

from the University of Aveiro. 

 

She teaches at the Polytechnic Institute of Viseu - School of Technology and Management, since 2001. In recent years has been 

teaching in Marketing, Tourism and Multimedia Technologies and Design graduations the following subjects: Communication, 

Advertising and Public Relations, Consumer Behavior, Marketing and Advertising, Tourism Communication and Promotion, 

International Tourism, International Businesses, among others. She teaches since 2009 Promotion and Advertising and Inter-

national Tourism in the International Semesters (for Erasmus students). She is also teaching the subject of Consumer Behavior , 

E-Tourism and Internationalization in Tourism in the Masters of Marketing Research and in the Masters of Tourism Manage-

ment, of which she is also director. At the same time she is professional trainer and personal coacher in Communication and 

Marketing. 

 

She has published in the Journal of Business Research, Tourism Management (2), European Journal of Marketing, Procedia-
Social and Behavioral Sciences, Journal of Tourism Research & Hospitality, and chapters in scientific books: Marketing Innova-
tions for Sustainable Destinations and  Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. She also published in many Pro-

ceedings of several international conferences. 

 

She is a member of the Review Board of the following Journals: Tourism Management, European Journal of Marketing, ANATO-

LIA (An International Journal of Tourism and Hospitality Research), Turizam, Geographica Pannonica, Téoros, International 

Journal of Tourism Anthropology, International Journal of Library and Information Science and the Journal of Tourism and 

Development. Belongs to the Editorial Board of the Journal of Tourism Research & Hospitality and Portuguese Marketing Jour-

nal. 
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Gonçalo Poeta 

Nota biográfica 

Gonçalo Poeta Fernandes, Vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, desde 2010, é natural do Tortosendo, 

concelho da Covilhã. Desde 1996 que é Professor do Instituto Politécnico da Guarda. É Investigador da Unidade de 

Desenvolvimento do Interior-IPG e do Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL. Tem gosto 

pelas viagens, o património cultural e a natureza. É um estudioso da região e das políticas para a sua sustentabilidade.  
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Oradores Convidados 

Keynote Speakers 


