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    Linda Pereira 

- L&I Communications Group -  

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 mana-

gement 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 conti-

nually 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 Universities. 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. 
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Comissão Organizadora (Escola Profissional de Carvalhais)   

Organising Committee (Carvalhais Vocational School) 

 

                         André Almeida                                  António Branco 

                          Bruno Correia                                   Helena Correia 

                           Isabel Prates                                João Pedro Estêvão  

                          Marco Oliveira                                      Luís Vidal    

                          Luísa Teixeira                                   Vanessa Paiva 

Comissão Técnico-Científica  

Tecnhical and Scientific Committee 

 

Adriano Costa | Esc. Sup. de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda (Portugal)                                                                                                                                                                                 

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

António Melo | Instituto Politécnico da Guarda (Portugal)  

António Salgado | Esc. Sup. de Turismo e Hotelaria do 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

João Pedro Estêvão | Escola Profissional de Carvalhais (Portugal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Joaquim Antunes | Instituto Politécnico de Viseu (Portugal)      

Marianna Sigala | Aegean University (Grécia) 

 Mário Passos Ascenção | Haaga-Helia University (Finlândia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Miguel Moital | Bournemouth University (Reino Unido) 

Pedro Pedrosa | A2Z Adventures (Portugal) 

 Richard Veal | New Mind (Reino Unido) 

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

Suzanne Amaro | Instituto Politécnico de Viseu (Portugal)  
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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 académi-

co. A acentuada expansão territorial deste setor, bem como a sua crescente diversidade em termos de prove-

niência e motivações da procura turística colocam sérios desafios à gestão da qualidade por parte de fornece-

dores 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 dificulda-

de 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 siste-

mática 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 com-

petitividade, atratividade e sustentabilidade turísticas. 

No seguimento do sucesso alcançado pelas primeiras duas edições do Simpósio Internacional de Boas Práticas 

em Turismo (SIBTUR), o Departamento de Turismo da Escola Profissional de Carvalhais tomou a iniciativa de 

empreender uma terceira edição do certame, que se realizará nos dias 5 e 6 de Maio de 2015. Este evento 

terá novamente 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 turís-

ticos específicos. Na sua terceira edição, o SIBTUR focar-se-á em boas práticas em quatro âmbitos distintos no 

seio do setor turístico: Turismo industrial; Turismo de gastronomia e vinhos; Turismo e desenvolvimento 

comunitário; Turismo de montanha e geoturismo. 

Através da disseminação das melhores práticas que empresas e entidades institucionais na esfera do turismo 

levam a cabo, o SIBTUR visa contribuir para o incremento dos padrões de qualidade do sistema turístico da 

região onde se insere. 

Mais informações e inscrições em http://sibtur.epcarvalhais.org 
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José Borralho 

- APTECE - 

Nota biográfica:  José Borralho, Presidente licenciado em Gestão de Marketing pelo IPAM e Master 

em Coolhunting - AYR/Science of the Times by Carl Rhode e Certified Culinary Travel Professional by 

World Food Travel Association. 

Desempenhou diversos cargos de gestão de marketing e comunicação em empresas como a Hoechst 

Portuguesa, Grupo Torralta Turismo, sendo co-fundador da empresa de relações públicas Weber Shand-

wick | D&E onde foi administrador. Foi consultor de marketing politico em Moçambique e de diversos 

partidos em Portugal. 

Em 2013, cria a ONE BCAM FIVE SGPS, a que preside e que detém a ConsumerChoice  - Centro de Avalia-

ção da Satisfação do Consumidor Lda, que detém a marca de sucesso “Escolha do Consumidor” em 

Portugal e noutros mercados internacionais (Espanha, Polónia e Angola). 

Em 2012 funda a APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia e em Agosto de 

2014, torna-se no primeiro Embassy Head of Mission, do mundo, pela World Food Travel Association, e 

membro do Board of Advisors. 

 

A APTECE: Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia, foi constituída em 2012, com a 

missão de preservar, construir ou reconstruir identidades regionais, ajudando a desenvolver e promo-

ver as suas culturas culinárias e gastronómicas locais. O nosso posicionamento vai no sentido de 

apoiar agentes públicos e/ou privados no desenvolvimento de produtos experienciais de turismo de 

culinária, distintos, autênticos e genuínos, capazes de proporcionar um elevado nível de satisfação e 

ficar na memória dos visitantes. Para tal pretendemos fomentamos o sentido de cooperação, compro-

misso e comunicação entre os agentes da cadeia de produção, ajudando à sustentabilidade de negócios 

locais.  
 

A nossa visão vai no sentido de valorizar o turismo de culinária tornando-o num dos principais factores 

de atracção para as regiões e para a sustentabilidade das economias locais. 
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Nota biográfica: Foi Professor do ensino secundário no período de 1982-1985; foi Técnico de Turismo. Foi 

inspector de Turismo e formador em vários cursos ligados à área do Turismo. Foi Presidente da Região de 

Turismo do Norte Alentejano desde 1995 até 2008, e com a extinção das Regiões de Turismo foi Presidente 

da Comissão Instaladora da Área Regional de Turismo do Alentejo e é Presidente da Turismo do Alentejo, ERT 

desde 2008.  

Tem o Curso de Inspetor de Turismo pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto; é licenciado em 

Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; é licenciado em Turismo pela Escola Superior 

de Educação de Portalegre; tem o Curso de Mestrado em Gestão de Destinos Turísticos pela Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do Estoril e Doutorando em Turismo pelo IGOT – Instituto de Geografia e Ordenamen-

to do Território. 

 

A Turismo do Alentejo:  "Estar na linha da frente faz parte do ADN da Turismo do Alentejo. A comunicação 

online integrada e a presença nas redes sociais fazem parte da nossa estratégia, daí se justifica a nova 

aplicação no Facebook e o facto de termos apostado em ter uma página personalizada no Youtube. Uma 

presença hoje pioneira no país”, explica António Ceia da Silva, Presidente da Turismo do Alentejo. O mesmo 

responsável acrescentou ainda que "o objectivo da Turismo do Alentejo é oferecer aos visitantes e potenciais 

turistas novas ferramentas de acesso à informação sobre a oferta turística e de interacção com o destino”. 

Refira-se que o portal www.visitalentejo.pt regista, desde o lançamento, em dezembro de 2011, mais de 

140.500 visitas. 

    José António Ceia da Silva 

- Entidade Regional do Turismo do Alentejo - 
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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 Carvalhais Vocational School (municipality of São Pedro do Sul, 

Portugal) and supported by the Regional Entity of Tourism from Central Portugal, the third edition of ‘SIBTUR - 

International Symposium of Good Practices in Tourism’ will take place in São Pedro do Sul on the 5th and 6th of 

May 2015, at the city’s renovated centenary lyric Theatre. Like its first two editions, ‘SIBTUR3’ intends to 

become a reference show-case of good practices undertaken by tourism suppliers, intermediaries and 

destinations.   

This year’s edition will encompass good practices in the tourism sector at four levels: industrial tourism; 

gastronomy and wines; tourism and community development; mountain tourism and geotourism. Through the 

dissemination of good practices developed by private businesses and public entities, ‘SIBTUR’ aims to 

contribute to enhance the quality standards and competitiveness of the region’s tourism system. 

 

For further information and for registrations, please visit http://sibtur.epcarvalhais.org 

 

 

International Symposium on Good Practices in Tourism 
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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 t 

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. 
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Jorge Monteiro 

- ViniPortugal - 

Nota biográfica: Jorge Monteiro, Engenheiro Eletrotécnico pela Universidade do Porto, comple-

mentada por diversas pós graduações na área da Gestão. Exerceu funções na Renault Portuguesa e 

na Philips Portuguesa. Foi Gestor de Participações na SPR, Sociedade Capital de Risco, SA.  

 

Foi Director-Geral do Business and Innovation Centre do Porto e Director Executivo da APGEI, Asso-

ciação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial. Exerceu o cargo de Vice-Presidente da CCRN, 

Comissão de Coordenação Regional do Norte, acumulando com a gestão do PRODOURO, Programa de 

Desenvolvimento do Douro.  

 

Entra no mundo dos vinhos em 1999, quando assume a Direcção do Instituto dos Vinhos do Douro e 

do Porto (IVP/IVDP). Assume a presidência da ViniPortugal em Abril de 2011, cargo que ocupa até à 

data. 

 

 

A ViniPortugal é a associação interprofissional do setor vitivinícola que tem como missão promo-

ver a imagem de Portugal, enquanto produtor de vinhos por excelência valorizando a marca “Vinhos 

de Portugal” e contribuindo para um crescimento sustentado do volume e do valor dos vinhos portu-

gueses, assim como da sua diversidade. Promove os vinhos tranquilos portugueses em 11 mercados 

internacionais. 
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Nota biográfica: Paulo Alexandre Bernardo Fernandes nascido a 05 de junho de 1972 em São 

Sebastião da Pedreira, licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Politicas (ISCSP) Universidade Técnica de Lisboa.  

 

Desempenha, atualmente, o cargo de Presidente da Câmara Municipal do Fundão tendo já desempe-

nhado o cargo de Vice-Presidente e Vereador de pelouros como o desporto, a cultura e ação social.  É 

fundador e Presidente da Rede de Aldeias de Xisto e Rede Aldeias Históricas de Portugal. 

Paulo Fernandes 

- C M Fundão - 
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Já 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. 

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”. 

São Pedro do Sul 
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Nota biográfica: Natural de Loulé e licenciado em Eng. do Ambiente pela Universidade do Algarve, é 

desde 2010 Director-geral da empresa Proactivetur, especializada em ecoturismo, turismo criativo e 

desenvolvimento local. Entre os projectos que tem coordenado, destaque para o Projecto Querença, o 

Projecto TASA ou o Festival de Caminhadas de Ameixial. No seu currículo incluem-se, ainda, projectos 

como a Via Algarviana, que coordenou entre 2005 e 2010, e vários estudos como "Estratégia Regional 

para a promoção do Birdwatching no Algarve" (2009) ou ainda "Estudo de Caracterização do Turismo de 

Natureza no Algarve" (2014). 

 

Projecto Querença: Criada em 2010, esta empresa tem como principal objectivo a promoção de um 

forma sustentável e responsável de turismo no Algarve e a valorização dos recursos endógenos da 

região. Focada no Ecoturismo e no Turismo Criativo, tem vindo a desenvolver vários projectos que 

visam contribuir para o global dos objectivos, desde a valorização das artes e ofícios tradicionais, apoio 

à fixação de pessoas no interior, desenvolvimento de ideias empreendedoras em espaço rural, desen-

volvimento de programas de caminhadas e observação da natureza com operadores internacionais, 

organização de eventos regionais e nacionais, entre outras acções.  

Entre os vários projectos que desenvolve, nota para o Projecto Querença, iniciativa sem fins lucrativas, 

em parceria com o Município de Loulé e a Universidade do Algarve, que procura estimular o regresso 

ao interior da região através do apoio à implementação de ideias inovadoras e criativas desenvolvidas 

por jovens empreendedores. Entre as iniciativas actualmente em curso, regista-se um projecto de Turis-

mo Cultural de base comunitária ("Caminhos da Cal e do Barro") e o "Quer-Trail", em torno da promo-

ção do Trail Running na serra do Caldeirão. 

João Ministro 
 

- Projecto Querença - 
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Nota biográfica: Ana Paula Xavier, natural de Mirandela, preside a Associação do Turismo de 

Aldeia desde 2010. Esteve envolvida na origem da Rede Aldeias de Portugal e posteriormente na 

parceria da rede transacional “Villages of Tradition” (Aldeias de Tradição). Formada nas áreas de 

Organização e Gestão dos Recursos Rurais, esteve ligada em 1990 ao Plano de Desenvolvimento 

Agrário Regional da Terra Quente Transmontana e à elaboração da pré-candidatura ao Programa 

LEADER I – Programa de Ligação entre Ações de Desenvolvimento de Economia Rural. A sua ativida-

de profissional passou ainda pelo ensino, como docente de Ciências Naturais e Físico-química. Atual-

mente, e desde 1994, é responsável pela Coordenação da Equipa Técnica do GAL ADRIMINHO - Asso-

ciação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho. Integra a direção da Federação MINHA 

TERRA. É uma entusiasta pelo desenvolvimento rural e das políticas para a sua sustentabilidade.  

 

Associação do Turismo de Aldeia (ATA): Fundada em 1999, com sede em Ponte de Lima, a  ATA

-Associação do Turismo de Aldeia resultou de uma parceria entre Associações de Desenvolvimento 

Local (ADL), cuja ambição envolveu a conjugação de esforços no reforço da representação dos seus 

territórios, através da promoção e dinamização turística das aldeias integradas nas suas zonas de 

intervenção, assim como dos seus recursos endógenos locais e regionais. Esta caracteriza-se por ser 

uma organização de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que se destina à requalificação de aldeias 

rurais onde se insere a dinamização dos espaços, serviços, produtos e atividades complementares, 

como a animação, as tradições, e os costumes.  

Esta estratégia, que tem sido dinamizada em parceria pela ATA e as ADL, tem permitido desenvol-

ver a sua atividade como responsável na promoção e desenvolvimento integrado do Turismo de 

Aldeia, através da marca “Aldeias de Portugal”, Investir na potenciação do Turismo de Aldeia, em 

paralelo com a fixação e rejuvenescimento das populações, a valorização e promoção do património 

local e o reforço da identidade territorial, têm sido os grandes desafios das “Aldeias de Portugal”. 

Ana Paula Xavier 
 

- Aldeias de Portugal - 
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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 25.000. 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%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25C3%25A3o_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, 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 parce-

rias 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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António dos Santos Pereira 

- Real Fábrica dos Panos da Covilhã - 

Nota biográfica: António dos Santos Pereira é doutor em História Moderna pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, agregado e catedrático pela Universidade da Beira Interior. Iniciou a carreira de 

docente universitário na Universidade dos Açores, tendo publicado alguns contributos para a História das ilhas 

atlânticas. Em 1987, transferiu-se para a Universidade da Beira Interior fazendo parte do seu atual Conselho 

Geral.  

 

Os fatores do desenvolvimento, a história regional e local, os nacionalismos, o iberismo, as livrarias antigas, 

os autores clássicos, a implantação e o evoluir do regime liberal e a história da imprensa periódica, diversifi-

cam as temáticas das suas publicações. Em 2011, mereceu o Prémio de Mérito Científico Universidade da Beira 

Interior/Santander, na área das Letras. Dirigiu durante alguns anos o CES da UBI e é o atual diretor do Museu 

de Lanifícios, Centro de Documentação e Arquivo Histórico da UBI e Académico Correspondente da Academia 

Portuguesa da História.  

 

 

Museu de Lanifícios: Composto por três núcleos, Real Fábrica de Panos (1764), Real Fábrica Veiga (1784) e 

Râmolas do Sol (séculos XIX/XX), o Museu de Lanifícios é um Centro da Universidade da Beira Interior ao servi-

ço da comunidade com a missão de salvaguarda, conservação, investigação e divulgação do património, no 

contexto antropológico, económico-social e cultural da vasta área que tem, por matriz, a Estrela e, por centro 

histórico, a Covilhã. Neste sentido, o desenvolvimento do Museu passa pela sua consolidação junto das popu-

lações da Cova da Beira e da Beira Serra, pela interação com a comunidade universitária, como espaço privile-

giado de aprendizagens de cultura e técnica e ainda pela demonstração do relevo que os tecidos de lã produzi-

dos localmente tiveram e têm aos nível nacional e internacional assumindo-se como um museu de território e 

uma estrutura que tem capacidade para oferecer serviços de âmbito educativo, cultural e de lazer. 
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Alexandra Alves 

- CM São João da Madeira - 

Nota biográfica: Alexandra Alves, licenciada em Gestão do Património Cultural pela Escola Superior de 

Educação do Porto e com uma especialização em Gestão das Organizações e Projetos Culturais. Desde 

setembro 2013 que assume a função de responsável pelo Turismo de S. João da Madeira, com o desenvolvi-

mento de projetos de dinamização económica, cultural e social na cidade, assim como, a coordenação do 

Turismo Industrial, projeto pioneiro a nível nacional com o desenvolvimento dos Circuitos pelo Património 

Industrial.  
 

Entre 2005 e 2008 foi responsável pelo Serviço Educativo e Assistente de Direção no Museu da Chapelaria 

de S. João da Madeira, tendo em 2010, o Serviço Educativo do Museu, recebido a Menção Honrosa de Melhor 

Serviço de Extensão Cultural, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. Está ainda a seu cargo a 

Programação Cultural da Associação Cultural Teia dos Sentidos, destacando-se o planeamento e organização 

da mostra internacional de curtas-metragens de S. João da Madeira - A CURTA I, II, III, IV, V.  

 

 

O Turismo Industrial de S. João da Madeira nasceu em janeiro de 2012, dando corpo a uma nova 

dimensão turística, baseada na indústria tradicional sanjoanense e nas novas indústrias tecnológicas e 

criativas que são também uma marca de identidade da cidade. A mesma tem sabido construir uma história 

de sucesso, conciliando o sonho com o empenho indispensável para arregaçar as mangas e pôr mãos à 

obra. Esse espírito de inovação e essa capacidade concretizadora são marcas indeléveis da nossa indústria. 

Com todas as potencialidades que caracterizam este concelho, considerou-se de extrema importância apos-

tar no Turismo Industrial na cidade. 
 

Ambicionou-se que este projeto visasse o aproveitamento de recursos endógenos passíveis de constituir 

produtos turísticos temáticos de reconhecida valia e capacidade de atração de turistas. É uma realidade em 

alguns países, e agora também em S. João da Madeira, que o aproveitamento da indústria local com tradi-

ção, para fins turísticos, tem tido muito sucesso como se pode ver pelas estatísticas turísticas do nosso 

concelho. 
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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 

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 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 

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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Programa / Programme 

5 de maio de 2015 / 5th May 2015  

 

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

Session 

 

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

 

    11:00/13:00 – Sessão Plenária “Turismo de Mon-

tanha e Geoturismo” / Plenary Session 

"Mountain Tourism and Geotourism"  

Moderadora / Chairperson: Cristina Barroco 

     António Duarte | Arouca Geopark 

     João Amaral | Associação de Artesãos da Serra da 

Estrela  

      Jorge Brito | Aldeias de Montanha 

     Sílvia Marcos | Geopark Terras de Cavaleiros                             

 

    13:00/14:30 – Almoço / Lunch 

 

    14:30/17:00 – Sessão Plenária: “Turismo Indus-

trial” / Plenary Session: "Industrial Tourism"  

Moderador / Chairperson: João Estêvão   

    Maria Del Carmen Pita Urgoiti | Turismo de Galicia 

    Alexandra Alves | C M São João da Madeira 

    António dos Santos Pereira | Real Fábrica dos Panos 

da Covilhã 

            

    19:30 – “Four Senses’ Dinner Party”          

6 de maio de 2015 / 6th May 2015 

  

    09:30/10:30 – Sessão Plenária “Turismo e Desen-

volvimento Comunitário I” /   Plenary Session: 

"Tourism and Community Development I"  

 

    Moderadora / Chairperson: Antónia Correia 

 

    Ana Paula Xavier | Aldeias de Portugal 

 

    João Ministro  |  Projecto Querença 

 

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

 

    11:00/12:00 – Sessão Plenária “Turismo e Desen-

volvimento Comunitário II” / Plenary Session 

"Tourism and Community Development II" 

 

    Paulo Fernandes | C M Fundão  

 
 

    12:00/13:00 – Almoço / Lunch 

 

    13:30/14:30 – Workshop Cocktail Team 

 

    14:30/16:30 – Sessão Plenária “Turismo de Gas-

tronomia e Vinhos” / Plenary Session 

"Gastronomy and Wines’ Tourism" 

 

Moderadora / Chairperson: Suzanne Amaro 

    Jorge Monteiro | ViniPortugal 

    José António Ceia da Silva  | Entidade Regional do Turis-

mo do Alentejo 

    José Borralho | APTECE 

    Linda Pereira | L&I Communications Group 

 

    16:30/17:30 - Sessão de Encerramento / Closing 

Session 
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Nota biográfica: Nacida en A Coruña. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid. Master de Comunicación por las Organizaciones por la Universidad Compluten-

se de Madrid, Master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad de A Coruña y 

Master en Dirección y Gestión de los RR.HH. por la Escuela de Negocios CESMA, de Madrid.  De 2009 a 

diciembre de 2013 fue directora gerente de la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, S.A. 

(TURGALICIA) y desde enero de 2014 es Directora de Promoción de la Agencia Turismo de Galicia. 

 

 

Agencia Turismo de Galicia: Según el Decreto 196/2012, de 27 de septiembre de 2012 se crea la 

Agencia de Turismo de Galicia, como agencia pública autonómica, que tendrá como objetivo impulsar, 

coordinar y gestionar la política autonómica en materia de turismo, y, en especial, la promoción y la 

ordenación del turismo dentro de la Comunidad y la conservación y promoción de los Caminos de Santia-

go. Entre sus competencias figuran entre otras:   

 Planificación de la política de ordenación e inspección, fomento y competitividad del turismo; 

 Elaboración y propuesta de normativa en las materias de su competencia; 

 Desarrollo y gestión de planes integrales de turismo para aplicar en los geodestinos y/o 

establecimiento turísticos, apostando por la innovación, calidad y sostenibilidad de los 

productos turísticos; 

 Aprovechamiento y potenciación de los recursos turísticos de Galicia mediante la promoción, 

publicidad, relaciones públicas y otras acciones de notoriedad; 

 Coordinación, el impulso, la gestión y la ejecución de las actividades de promoción turística 

interior y exterior públicas y público-privadas; 

 Información turística, tanto a nivel nacional como internacional; 

 Dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con el Camino de Santiago; 

 Análisis, estudio, conocimiento y estadísticas en el campo turístico; 

 Formación de formadoras/es vinculados a los estudios turísticos, tanto desde el punto de        

         vista teórico como práctico. 

Maria Del Carmen Pita Urgoiti 

- Turismo de Galicia - 
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Nota biográfica: Nasceu em Bragança em 1978. Licenciou-se em Engenharia Florestal em 2002, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Iniciou a sua atividade profissional em 2002 tendo traba-

lhado até 2009 na elaboração e acompanhamento de candidaturas a fundos comunitários, envolvendo 

projetos na área agrícola e florestal assim como na área da formação profissional em diversas entida-

des (Secretariado dos Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro; Associação das Mulheres Agricultoras e 

Rurais Portuguesas; Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais; Federação dos Agri-

cultores de Trás-os-Montes e Alto Douro; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo).  

 

Paralelamente, de 2002 até 2009 realizou trabalhos de cartografia digital, desde o levantamento de 

campo até ao tratamento de dados num SIG (Sistema de Informação Geográfica). De 2009 a 2013 traba-

lhou na Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros como técnica responsável pelo acompanhamento de 

2 projetos (“Percorra Milhões de anos Geológicos nos 12878 ha do Sítio de Morais” e “Macedo Natura”) e 

pela elaboração de candidaturas a vários fundos comunitários no gabinete de candidaturas e projetos 

financiados. De 2009 a 2012 foi a técnica responsável pela criação e desenvolvimento do projecto 

“Geopark Terras de Cavaleiros” conjuntamente com a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade do Minho. Desde 2012, ano em que foi criada 

a Associação Geoparque Terras de Cavaleiros, até ao presente que é a Coordenadora Executiva da Asso-

ciação Geoparque Terras de Cavaleiros, sendo responsável por todas as atividades que esta realiza e 

participa.  

 

 

Associação Geoparque Terras de Cavaleiros: Entidade gestora do território do Geopark Terras de 

Cavaleiros, uma associação sem fins lucrativos, constituída por 11 sócios fundadores. O Geopark Terras 

de Cavaleiros é o território correspondente à área administrativa do concelho de Macedo de Cavaleiros.  

 

São 700 km2 onde são conjugados o elevado valor geológico, internacionalmente reconhecido, o notável 

património natural, a sua identidade cultural, os produtos locais, a rica gastronomia, a arte de bem 

receber das suas gentes, pretendendo a promoção de medidas de dinamização social, formação, 

empreendedorismo, inclusão e educação para o futuro, apostando num turismo gerador de riqueza. O 

Geopark Terras de Cavaleiros é focado nas pessoas e nas suas atividades, numa estratégia de desen-

volvimento sustentável, que gere riqueza nas empresas e para os cidadãos, preservando e celebrando, 

sempre, as suas tradições, a sua cultura e os seus valores sociais.  

     Sílvia Marcos  

- Geopark Terras de Cavaleiros -                            
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Chairpersons 
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Antónia Correia 

- Universidade Europeia - 

Nota biográfica: Antónia Correia é Dean na Escola de Turismo Desporto e Hospitalidade da Universidade 

Europeia, professora catedrática afiliada no Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia 

da Universidade de Évora (CEFAGE-UE).  

Única representante de Portugal no Tourism Research Center e Presidente para Portugal da International 

Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research e co-fundadora da  International Association for Tou-

rism Economics, publicou mais de 80 artigos em revistas internacionais.  

Editora associada da revista Anatolia, Tourism Analysis , Journal of Travel Research, Journal of Tourism and 

Sustainability,  e International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, contribui para a disse-

minação do conhecimento também, através de revisões de artigos, para as  25 revistas internacionais de 

topo na área do turismo, e da organização/co-organização de conferências nacionais e internacionais de 

grande projeção cientifica.  
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Nota biográfica: Nascido na República do Zaire a 12 de Março de 1960. Atualmente reside na cidade 

de Seia. O seu percurso inicial iniciou-se na República Democrática do Congo, onde desempenhou fun-

ções de chefia nas áreas de comércio geral, plantações de café e transportes. Em Portugal iniciou o seu 

percurso profissional na Briolex, na qualidade de Diretor de Produção.  

 

Mais tarde criou a sua própria empresa, a Gódia, Lda, que ainda mantém, e que se dedica à produção de 

tapetes artesanais. No ano de 1992, fundou a Associação de Artesãos Serra da Estrela, onde permanece 

à 23 anos como Presidente da Direção. João Mário Amaral acredita na força da beleza e na justiça, com 

que uma comunidade sabe gerir o seu território. A sustentabilidade a todos os níveis, só existe se os 

ativos humanos assim o quiserem.  

 

 

A A.A.S.E. (Associação de Artesãos da Serra da Estrela) foi criada em 1992 por iniciativa de um peque-

no grupo de artesãos do concelho de Seia. Pretendia-se na altura identificar e organizar a capacidade de 

oferta dos artesãos do concelho. Dada a dinâmica que rapidamente a A.A.S.E. criou quer na organização 

de participações conjuntas em feiras internacionais, quer na promoção dos seus artesãos e das suas 

produções rapidamente se transformou em associação de cariz regional/nacional. 

 

A AASE tem contribuído para o desenvolvimento da região em todas as suas vertentes – emprego, 

formação, cultura, internacionalização, apoio ao desenvolvimento de várias associações de artesãos de 

Portugal; apoio a criação de empresas, apoio a dinamização de atividades locais e artesanais. Promove 

ainda seminários temáticos em torno das áreas comercial turística e artesanal. A AASE constitui-se como 

uma entidade de referência no panorama da promoção do desenvolvimento de todas as atividades 

artesanais, quer na região da Serra da Estrela, quer na Região Centro de Portugal.  

João Amaral 

- Associação de Artesãos da Serra da Estrela - 
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Nota biográfica:   

-Qualificações académicas:  

Doutorado em Território, Risco e Politicas Públicas pelas Universidades de Coimbra, Aveiro e Lisboa; 

Pós-graduação em “Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais” parceria das faculdades de Ciência e Tecnologia e 

Economia da Universidade de Coimbra; 

Mestre em Geociências - Especialização em Ordenamento do Território e Ambiente na Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra; 

Licenciatura em Geografia – Especialização em estudos Ambientais na Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra; 

Frequência do Curso de Pós Graduação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano lecti-

vo de 2009/2010. 

 

-Atividades anteriores e situação profissional atual: 

Chefe do Gabinete de Apoio ao Investidor da Câmara Municipal de Coimbra;  

Membro da Direção do Instituto Pedro Nunes – Incubadora de Empresas Tecnológicas de Coimbra; 

Membro da Direção da Associação de Promoção da Baixa de Coimbra; 

Presidente da Direção da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha; 

Investigador Associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; 

Membro da Direção da Sociedade de Teleférico da Torre S.A. até 2013; 

 

A ADIRAM é composta por um conjunto de entidades, provenientes das diferentes áreas de atuação, privi-

legiando-se o turismo e desenvolvimento económico enquanto sectores âncora do projeto sempre em conso-

nância com os valores inerentes aos territórios de montanha. Nasce da vontade e necessidade, dos agentes 

públicos e privados, em encontrarem um projeto em que todos se revejam e em que todos acreditem. A 

ADIRAM encontra-se sediada no Centro Dinamizador da Rede de Aldeias de Montanha, localizado no centro 

da Cidade de Seia, junto à Câmara Municipal e tem como principal objetivo promover o Desenvolvimento 

Turístico e Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, enquanto marca agregadora do potencial turístico da 

Região da Serra da Estrela e Beira Interior e Beira Litoral, de uma forma sustentável, integrada, inovadora e 

criativa.  

 

 

Jorge Brito 

- Aldeias de Montanha - 
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Suzanne Amaro 

- Instituto Politécnico de Viseu -  

Nota biográfica: Suzanne Amaro possui o Doutoramento em Marketing e Estratégia, o Mestrado em Ges-

tão e a Licenciatura em Economia. Iniciou a sua atividade profissional como consultora num Business Innova-

tion Centre. É docente no Instituto Politécnico de Viseu desde 1999 e é atualmente a diretora da Licenciatura 

em Marketing e do Mestrado em Marketing Research. Tem feito apresentações em diversas conferências 

internacionais e possui várias publicações em atas de conferências, capítulos de livros e revistas internacio-

nais. Os seus interesses de investigação incluem o comportamento do consumidor online e a utilização dos 

social media. 

 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu: A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

(ESTGV) é uma unidade orgânica de ensino e investigação integrada no Instituto Politécnico de Viseu. À ESTGV 

cumpre formar, a nível superior, técnicos devidamente qualificados em setores carenciados na sua área de 

influência e promover atividades de investigação e desenvolvimento, visando a ligação entre o ensino supe-

rior e as empresas. Atualmente oferece 12 cursos de licenciatura: Contabilidade; Gestão de Empresas; Mar-

keting; Turismo; Engenharia Civil; Engenharia do Ambiente; Engenharia Eletrotécnica; Engenharia Mecânica; 

Gestão Industrial; Engenharia Informática, Tecnologias e Design de Multimédia e Tecnologia e Design de 

Mobiliário. Nove cursos de mestrado: Engenharia de Construção e Reabilitação; Engenharia Eletrotécnica - 

Energia e Automação Industrial; Engenharia de Madeiras; Engenharia Mecânica e Gestão Industrial; Finanças 

Empresariais; Gestão Turística; Marketing Research; Sistemas e Tecnologias de Informação para as Organi-

zações e Tecnologias Ambientais. Tem, ainda, em funcionamento alguns cursos de especialização tecnológica 

na área das Engenharias e foi a primeira instituição de ensino superior do país a ver aprovado um curso 

técnico superior profissional em Redes e Sistemas Informáticos. 
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Nota biográfica: Possui o Doutoramento em Turismo pela Universidade de Aveiro, o Mestrado em Gestão 

de Empresas pelo ISCTE – Lisboa, a Licenciatura em Turismo pela ESEC (Coimbra) e o Bacharelato em Turismo 

pela ESTG (Viana do Castelo). Entre 1995 e 2002 exerceu atividade no Grupo Visabeira, tendo sido Relações 

Públicas e Diretora do Palácio dos Desportos, Administradora do Palácio do Gelo e Diretora do Campo de 

Golfe e Centro Hípico Montebelo. Atualmente é Diretora da licenciatura em Turismo da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu, onde leciona as unidades curriculares de Prin-

cípios Gerais de Turismo, Produtos Turísticos, Enoturismo, Organização e Gestão de Eventos, Projeto e 

Empreendedorismo (licenciatura em Turismo); Marketing de Eventos e Projeto e Empreendedorismo 

(licenciatura em Marketing); Análise Estrutural do Turismo e Internacionalização do Turismo (mestrado em 

Gestão Turística). É membro integrado do Grupo de Investigação em Território, Desenvolvimento e Atrativi-

dade Turística da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universi-

dade de Aveiro. 

 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu: A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

(ESTGV) é uma unidade orgânica de ensino e investigação integrada no Instituto Politécnico de Viseu. À ESTGV 

cumpre formar, a nível superior, técnicos devidamente qualificados em setores carenciados na sua área de 

influência e promover atividades de investigação e desenvolvimento, visando a ligação entre o ensino supe-

rior e as empresas. Atualmente oferece 12 cursos de licenciatura: Contabilidade; Gestão de Empresas; Mar-

keting; Turismo; Engenharia Civil; Engenharia do Ambiente; Engenharia Eletrotécnica; Engenharia Mecânica; 

Gestão Industrial; Engenharia Informática, Tecnologias e Design de Multimédia e Tecnologia e Design de 

Mobiliário. Nove cursos de mestrado: Engenharia de Construção e Reabilitação; Engenharia Eletrotécnica - 

Energia e Automação Industrial; Engenharia de Madeiras; Engenharia Mecânica e Gestão Industrial; Finanças 

Empresariais; Gestão Turística; Marketing Research; Sistemas e Tecnologias de Informação para as Organi-

zações e Tecnologias Ambientais. Tem, ainda, em funcionamento alguns cursos de especialização tecnológica 

na área das Engenharias e foi a primeira instituição de ensino superior do país a ver aprovado um curso 

técnico superior profissional em Redes e Sistemas Informáticos. 

Cristina Barroco 

- Instituto Politécnico de Viseu - 
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António Duarte 

- Arouca Geopark - 

Nota biográfica: António Carlos Gomes Duarte é Coordenador Executivo da AGA – Associação Geoparque 

Arouca. É responsável pela Gestão de topo na AGA: designadamente pela Coordenação geral das atividades, 

Gestão administrativa e financeira, Gestão de Equipa técnica, Gestão de Projetos de Desenvolvimento, Geo-

conservação, Geo-educação e Geo-turismo e Gestão da Qualidade. 

 

Desempenhou funções na área desenvolvimento rural no Grupo de Ação Local – ADRIMAG na gestão de Fun-

dos Europeus e Programas de apoio ao desenvolvimento local e Regional. 

 

É Licenciado em Economia pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro - UTAD - Portugal e Pós graduado 

em Gestão para Agentes de Desenvolvimento – pela Universidade Católica – Portugal 

 

 

AGA – Associação Geopark Arouca: Estrutura de gestão do Arouca Geopark, é uma associação sem fins 

lucrativos, criada em junho de 2008, conta com 40 associados público e privados, é presidida pelo Município 

de Arouca e tem como missão: “contribuir para a protecção, valorização e dinamização do património natural 

e cultural, com especial ênfase no património geológico, numa perspectiva de aprofundamento e divulgação 

do conhecimento científico, fomentando o turismo e o desenvolvimento sustentável do território Arouca  

Geopark”. 
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Oradores Convidados 

Keynote Speakers 
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Nota biográfica: João Pedro Estêvão é um investigador na área do turismo, tendo-se licenciado em Dire-

ção e Gestão de Operadores Turísticos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Em 2004 termi-

nou um Mestrado e Gestão de Destinos Turísticos Locais pela Universidade de Barcelona, posteriormente 

reconhecido em Portugal pela Universidade de Aveiro.  

 

Encontra-se atualmemte a finalizar 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 activi-

dade 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 

profissional em que se destaca a lecionação de unidades curriculares como Planeamento e Desenvolvimento 

Turístico, Operações Turísticas, Novas Tecnologias no Turismo e Organização e Gestão de Eventos. É ainda de 

salientar a sua experiência 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. 

João Estêvão 

- Escola Profissional de Carvalhais - 


