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António Machado Matos 

(Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel)     

Nota Biográfica: . Atividade Profissional | Diretor de Hotel. Trocou Direito por Hotelaria e em 1980 conclui 

Gestão Hoteleira na EHTPorto . Em 1988 a Graduação em Direção Hoteleira na EHTEstoril.  Curso Formação Profis-

sional de Formação Pedagógica Inicial de Formadores. Membro da ADHP-Associação dos Diretores de Hotel de 

Portugal. . 2014 Prémio Diretor do Ano.  1982 Início do Percurso Profissional com desempenho nas empresas e 

Unidades: . SAC- Sociedade das Águas da Curia | Hotel das Termas da Curia; . Glitter Hoteis | Hotel Lido. Estoril 

e Hotel Albatroz. Cascais; . Hotti Hoteis   | Hotel Serra da Estrela; . IBERSOL do Grupo Sonae | Hotel Palácio da 

Borralha. Águeda e  Hotel PraiaGolfe. Espinho; . ENATUR Pousadas de Portugal | Pousada de Sta Cristina. Condei-

xa,  Pousada Nª Sra da Assunção . Arraiolos, Pousada de Mesão Frio, Pousada do Crato e Serviços Centrais da 

ENATUR em Lisboa. . VisabeiraTurismo - Montebelo Hotels & Resorts | Montebelo Viseu; Parador Casa da Insua; 

Montebelo Vista Alegre.  Outras atividades desenvolvidas paralelamente: . 1992 a 1994 | Formador na 

ESTE_Escola Superior de Turismo de Espinho; . 1994 a 1996 | Formador nas EHT de Sta Maria da Feira e EHT de 

Coimbra.    

Montebelo Hotels & Resorts: é a maior cadeia hoteleira da Região Centro de Portugal.  Em Portugal dispõe 

de 6 unidades distribuídas pelos distritos de Viseu, Coimbra e Aveiro:  - Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, 

Aveiro - Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, Mortágua - Parador Casa da Ínsua, Penalva do Castelo - Monte-

belo Viseu Hotel & Spa, Hotel Palácio dos Melos e Hotel Príncipe Perfeito, Viseu. Apostando na internacionaliza-

ção da marca, a cadeia Montebelo Hotels & Resorts irá enriquecer o seu portfólio de hotéis com as unidades que 

o Grupo detém em Moçambique: - Montebelo Girassol Maputo Hotel e Montebelo Indy Maputo Congress Hotel em 

Maputo - Montebelo Gorongosa Lodge & Safari no Parque Nacional da Gorongosa - Songo Hotel em Tete - Nampu-

la Hotel em Nampula  - Lichinga Hotel em Lichinga   Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel Esta unidade de 5 estre-

las está integrada num projeto de recuperação de todo o espaço fabril, que inclui o Palácio, a Capela de Nossa 

Senhora da Penha de França, o Bairro Operário, o Teatro e o Museu, num contexto paisagístico que inclui a Fonte 

do Carapichel e a própria Ria de Aveiro. Os três pisos do hotel celebram uma parte do processo de produção da 

porcelana da Vista Alegre, desde a modelagem, passando pelas peças em branco e finalmente pelas peças deco-

radas manualmente. O Restaurante distinguindo-se pela decoração moderna e pela vista panorâmica sobre o Rio 

Boco e as Gafanhas, tem na gastronomia regional um dos seus grandes trunfos.  Aproveitando o importante e 

diverso património histórico da Vista Alegre, permite desfrutar de um aliciante conjunto de experiências, entre 

as quais a visita à Fábrica, que lhe permitirá conhecer de perto o processo de fabrico da porcelana, participar em 

workshops de cerâmica, visitar a Loja da Fábrica e o Museu Histórico da Vista Alegre, testemunho de um longo e 

riquíssimo percurso de arte e inovação.   
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Simpósio Internacional de Boas Práticas no Turismo 

O turismo é um fenómeno com uma progressiva relevância aos níveis económi-

co, 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 servi-

ços e produtos turísticos e em que se acentua a competitividade entre destinos à 

escala global, verifica-se uma consequente maior dificuldade em atrair e fidelizar 

visitantes. Assim, é hoje imperioso que os atores do setor conheçam e imple-

mentem 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, atrati-

vidade e sustentabilidade turísticas. 

No seguimento do sucesso alcançado pelas primeiras três edições do Simpósio 

Internacional de Boas Práticas em Turismo (SIBTUR), o Departamento de Turis-

mo 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 2016. 

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 desti-

nos.  

Concretamente, ambiciona-se que cada edição do SIBTUR, que se pretende vir a 

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

boas práticas inerentes a tipos de turismo ou de atores turísticos específicos. Na 

sua terceira edição, o SIBTUR focar-se-á em boas práticas em quatro âmbitos 

distintos no seio do setor turístico: Aprendizagem baseada em Projetos; Turismo 

Fluvial; Turismo de Saúde e Bem-Estar; Turismo em Movimento. 

Através da disseminação das melhores práticas que empresas e entidades insti-

tucionais 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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Hermenegildo Rico 

(Comboios Portugal)     

Nota Biográfica: Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia  e em 

Organização e Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Quadro da 

CP desde 1988, desempenhou ao longo dos anos várias funções de direção e chefia sempre ligadas à área 

comercial, pertencendo à Direção Geral de Produção e Negócio onde é responsável pela área de Vendas e 

Mercado - Centro e Beira Alta da CP Longo Curso e Regional, com sede em Coimbra. 
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Fernando Braz 

(Nortravel)     

Nota Biográfica: Profissional de turismo desde 1992 como guia correio de turismo, acompanhando 

vários grupos de turismo cultural pela Europa. Professor das cadeiras de Itinerários turísticos e agências 

de viagens na Escola Profissional do Infante no Porto. Recentemente operador turístico Nortravel na 

áreas de programação de destinos e responsável comercial para o mercado brasileiro.  

 

Nortravel, um operador turístico dos mais conceituados no mercado português,  cujo trabalho e presta-

ção de serviços tem ganho ao longo os anos prémios que o distinguem não só como  melhor operador 

turístico português, mas também como empresa classificada como PME Líder e Excelência.  
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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 

2016, at the city’s renovated centenary lyric Theatre. Like its first three editions, 

‘SIBTUR4’ 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: 

Project based Learning; River Tourism; Health & Wellness Tourism; Moving Tourism. 

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 

organização e administração do reino.  O Hospital Real foi mandado construir por D. Manuel I.  
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    Manuel salgado 

(IPG) 

Nota Biográfica: Professor Adjunto na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico 

da Guarda. É Doutor em Turismo pela Universidade de Aveiro. Desempenha as funções de Diretor do 

mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo e da licenciatura em Turismo e Lazer. É membro da 

Unidade de Investigação de Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP) da Universidade 

de Aveiro no grupo Turismo e Desenvolvimento, do GITUR do IPLeiria, e da UDI do IPG. Membro da CAE do 

ES Politécnico e da CAE do ES Universitário da A3ES no âmbito da avaliação e acreditação de cursos da 

área do Turismo. Colabora com várias IES na área do Turismo, designadamente Universidade de Aveiro 

(DEGEIT), IPC (ESEC), IPL (ESTM) e IPP (ESEIG). Possui diversos artigos na área da educação e formação em 

Turismo, no planeamento e Desenvolvimento turístico, bem como apresentou comunicações neste âmbito 

em diversos tipos de eventos técnicos e científicos nacionais e internacionais. 
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Luis Veiga 

(H2otel Congress & Medical SPA) 

Nota Biográfica: Licenciatura em Gestão de Empresas (ISCTE) 1981 

Curso de Administração e Gestão (Universidade de Lausanne 1975-77).  

Experiência Profissional 

Adjunto de Administração de Vale do Lobo 1981/1983 

Consultor de Empresas BDO  Binder 1983/87 

Ex-Administrador executivo da Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 

Ex-Administrador executivo da Beiragás, S.A. 

Administrador executivo Natura IMB HOTELS e Grupo IMB 

H2otel / Hotel Turismo da Covilhã / Hotel Lusitânia / Hotel Vanguarda / Covilhã Parque Hotel / Clube Campo da 

Covilhã / IMB-Imobiliária Manuel Brancal 

Cargos Institucionais 

Ex-Presidente NERCAB (Associação Empresarial do Distrito de Castelo Branco) 

Presidente do Conselho Geral da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal 

Vice-presidente da ARPT Centro – Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal  

Vice-presidente da ATP – Associação das Termas de Portugal 
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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  pleno 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 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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Adriano Barreto Ramos 

(Termas da Felgueira) 

Nota Biográfica: Atualmente é Diretor Geral da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira SA, 

empresa concessionária das Termas da Felgueira e gestora do Grande Hotel da Caldas da Felgueira. 

Gerente da Bellitia, Produtos e Serviços de Estética e Beleza. Lda. e da Ornellas Soares & Barreto 

Ramos Consultores Lda. (Marca registada de serviços: Intervir Consultores ®. Marca registada de 

medição de qualidade: thermqual ®), empresa de consultoria de Gestão e Marketing, especializada 

na Indústria Hoteleira, Termalismo e SPAs, com projetos em Portugal e Espanha. Foi Diretor Geral da 

Companhia dos Banhos de Vizela S.A, empresa concessionária das Termas de Vizela e proprietária 

do Hotel Sul Americano (2002/2003). Anteriormente, foi Diretor Geral da Sociedade das Termas de 

Monchique, durante a reconversão das unidades turísticas. A STM é responsável pela gestão das 

cinco Unidades Hoteleiras nas Caldas de Monchique, Balneário Termal e vários serviços de apoio 

(1999/2002). Foi também Diretor da Empresa das Caldas da Saúde SA, concessionária do recurso 

hidromineral com o mesmo nome, acompanhando o processo de remodelação e reconversão e con-

sequente reposicionamento da Estância Termal (1993/1998). Leccionou várias disciplinas da Área de 

Marketing na licenciatura em Gestão de Marketing do IPAM e na European University, no M.B.A. e 

B.B.A., tendo realizado diversos trabalhos e artigos científicos na área do termalismo. Lecionou 

ainda no Instituto Piaget. Licenciatura em Marketing pelo IPAM, Post Graduação em Marketing na 

Universidade Portucalense, frequentou também os Cursos Académicos do Doutoramento em Marke-

ting na Universidade Complutense de Madrid. 

A Companhia das Águas Medicinais das Caldas da Felgueira, S.A. A utilização das águas 

das Caldas da Felgueira remonta ao início do século XIX. Em 1867, as águas são reconhecidas na 

Exposição Universal de Paris, mas só em 1882 foi constituída a Companhia das Águas Medicinais da 

Felgueira, por iniciativa de José Maria Marques Caldeira, seguindo-se a Nova Companhia do Grande 

Hotel Club das Caldas da Felgueira, em 1886, para edificar o Grande Hotel Club das Caldas da Fel-

gueira. Em 1995 têm início as obras de remodelação e ampliação do Balneário Termal. Em atividade 

desde 1997, o Balneário atual é uma garantia de sofisticação técnica e qualidade profissional, tendo 

sofrido importante atualização em 2009. As Caldas da Felgueira são uma importante alavanca no 

desenvolvimento da região, procuradas anualmente por cerca de 3.500 aquístas, acompanhados das 

respetivas famílias. Ao longo dos anos apoiaram e promoveram diversos trabalhos de investigação 

científica que credibilizaram e credibilizam os tratamentos termais, permitindo-nos afirmar, com 

rigor, que somos especializados nas Patologias das Vias Respiratórias e nas doenças Reumáticas e 

Músculo Esqueléticas. Em 2007, a empresa foi adquirida pelo grupo Patris e foram introduzidos 

novos programas de tratamentos termais e a oferta do segmento Bem-Estar passou a ser claramen-

te diferenciada e distinta do segmento terapêutico, que se mantem o core business da empresa. 

Desde 2015 a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira SA assegura também a gestão do Gran-

de Hotel das Caldas da Felgueira. 

 



28 

Nota Biográfica: Licenciado em Direito e Pós-Graduação em Direito do Emprego Público pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e encontra-se a terminar o Mestrado em Adminis-

tração Pública Empresarial pela mesma Faculdade. Curso de Especialização sobre Sector Empresarial 

Municipal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Programa Avançado para Gestores 

Municipais da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa 

– Lisboa. Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho. Janeiro de 2004 a Fevereiro de 

2011, Administrador Delegado da Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul EM e Presidente do Conse-

lho de Administração da mesma empresa desde Novembro de 2013. Vice-Presidente da Associação 

das Termas de Portugal e Vogal da Direção da Agência Regional de Promoção Turística Centro de 

Portugal.  

 

 

Vitor Leal 

(Termalistur) 
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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. 

  

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 2015/2016 com cerca de 222 alunos, distri-

buídos por 10 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,, Turismo e o Curso Vocacional de Cozinha. Todos os anos se procura alargar esta 

possibilidade de oferta formativa com novos cursos. 

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. 

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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Nota Biográfica: Artur Agostinho de Abreu e Sá é Professor Associado do Departamento de 

Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e membro integrado do Centro de Geo-

ciências da Universidade de Coimbra. É Coordenador da Cátedra UNESCO “Geoparques, Desenvolvi-

mento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis” e Presidente do Comité Nacional para o 

Programa Internacional de Geociências (IGCP-UNESCO). É membro dos Comités de Aconselhamento e 

de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques e avaliador para os Geoparques Mundiais da 

UNESCO. Ocupa as funções de Coordenador Científico do Geoparque Arouca e membro dos conselhos 

científicos dos Geoparques Arouca e Terras de Cavaleiros (Portugal) e Molina y Alto Tajo (Espanha). É 

membro titular da Subcomissão Internacional de Estratigrafia do Ordovícico Por último, desempenha 

as funções de Diretor dos curos de 1º ciclo em Biologia e Geologia, 2º ciclo em Arqueologia Pré-

Histórica e Arte Rupestre (ERASMUS/MUNDUS) e do 3º ciclo em Geologia da UTAD.  

 

Artur Agostinho de Abreu e Sá 

(Arouca Geopark) 
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Nota Biográfica: David de Salvador Velasco es Director del Proyecto Europarques desde 

1994 y Coordinador de la EBI desde 2002. Nacido en Zamora en 1963, reside y trabaja entre España 

y Portugal desde 1994. Terapeuta de profesión y Master en Gestión y Conservación de Fauna Salvaje 

por las Universidades de León en España y UTAD de Portugal, su formación y experiencia en el sec-

tor de la conservación medioambiental y la psicoterapia asistida con fauna, han sido claves para su 

trabajo al frente de la EBI y como responsable de sus programas para personas con necesidades 

especiales, autismo y síndrome de Down. Como fundador de la primera sociedad regional para el 

Estudio y Defensa de la Naturaleza Ocellum Durii en 1977 y posteriormente como Coordinador de 

Cooperación Transfronteriza desde 1994, ha desarrollado entre otras iniciativas: el primer Centro 

Regional para Recuperación de Fauna Salvaje en colaboración con el ICONA español en 1978, el 

primer navío-aula del Duero Internacional en 1994, el primer buque hidrográfico de la EBI para 

investigación de los ecosistemas acuáticos transfronterizos desde 1998, el Programa Terapéuti-

co para personas con necesidades especiales desde 2005, el programa educativo “Un Rio – Dos 

Países” desde 2005 y el Primer Catamarán Eólico-Solar del Mundo destinado, como segundo buque 

hidrográfico de la EBI, para la investigación del ecosistema acuático del Lago de Sanabria desde 

2011.  

La Estación Biológica Internacional Douro-Duero (E.B.I.) es una organización privada, cuya 

misión y valores priorizan el estudio de la biodiversidad, compatibilizando la conservación de los 

espacios naturales, con su desarrollo sostenible. Se constituyó en 2002 con el apoyo del I.C.N.F. de 

Portugal junto a varias universidades europeas y en 2006 fue refrendada oficialmente por los Minis-

tros de Exteriores de España y Portugal. Para salvaguardar su independencia y principios éticos, 

todos los trabajos de investigación y conservación de hábitats y especies de la EBI, se financian a 

partir de sus propios proyectos ecoturísticos, en cooperación con acciones de voluntariado interna-

cional. El desarrollo del ecoturismo, como medio para el progreso socioeconómico y la conservación 

medioambiental de las áreas protegidas fronterizas, representa uno de los principales retos y obje-

tivos de la EBI, que con carácter educativo y divulgativo, contribuyen al conocimiento y sensibiliza-

ción de visitantes y poblaciones locales, hacia la conservación de los espacios. La EBI aprovecha sus 

buques hidrográficos de investigación para desarrollar dos originales cruceros medioambientales, 

uno en el Lago Glaciar de Sanabria (Zamora) y otro en el "Grand Canyon" de Arribes del Duero 

(Zamora - Miranda Do Douro).  

 

David de Salvador Velasco 

(Europarques) 
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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.duerodouro.org/conocenos/historia
http://www.duerodouro.org/voluntariado/obra-social-y-naturaleza-terapeutica
http://www.duerodouro.org/voluntariado/un-rio-dos-paises
http://www.duerodouro.org/area-de-investigacion/1er-catamaran-eolico-solar-del-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=DveYiQbWIos
https://www.youtube.com/watch?v=DveYiQbWIos
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 

4 de maio de 2016 / 4th May 2016 

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

Session 

     

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

 

   11:30/13:00 – Sessão Plenária “Aprendizagem 

baseada em Projetos” / Plenary Session 

"Project based Learning"  

Moderador: João Estevão 

    Cristina Barroco e Suzanne Amaro -  Projeto IPV - Elei-

ção das oito Maravilhas de Viseu 

    Gisela Firmino e Emanuel de Castro - Projeto IPG 

     Teresa Cascais - Projeto Universidade Europeia ( Tou-

rism Train Experiences)  

 

   13:00/14:00 – Almoço / Lunch 

 

   14:00/17:00 – Sessão Plenária: “Turismo Fluvi     

al” / Plenary Session: "River Tourism"  

Moderador: Elizabeth Silva  

    Manuela Catana -  Geopark Naturtejo 

    Virgílio Porto -  Ria de Aveiro barco 

    David de Salvador Velasco - EUROPARQUES 

    Artur de Agostinho de Abreu e Sá - Arouca Geoparque 

   17:30 - Rota das Termas com programa de Bem-estar 

(The Thermal) SPA Route With Wellness Program   

        

    !9:00 – Jantar : “Primavera em Beirós” 

  

 

5 de maio de 2016 / 5th May 2016  

    09:30/11:00 – Sessão Plenária I“Turismo de Saúde e 

Bem- Estar” /   Plenary Session: "Health & Wellness 

Tourism"  

    Moderador: Adriano Costa 

 

  Vitor Leal - Termalistur 

  Adriano Barreto Ramos - Termas da Felgueira 

   

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

 

  11:30/13:00 – Sessão Plenária II“Turismo de Saúde e 

Bem-Estar” /   Plenary Session II: "Health & Wellness 

Tourism"  

 

   Luís Veiga - H2otel Congress & Medical SPA  

   Manuel Salgado– Produto Turístico : Saúde e Bem-Estar 

 

Workshop demonstrações  Práticas: 

Rota das termas ou Circuito Urbano 

   Massagens a Rosto Mãos 

Delta Cafés / Bebidas Fantasia 

  Health and Wellness Cocktails  
 

   13:00/14:00 – Almoço / Lunch 

 

   14:00/16:30 – Sessão Plenária “Turismo em Movi-

mento II” / Plenary Session "Moving Tourism II" 

Moderador: Carlos Costa 

        Fernando Braz - Nortravel  

        Hermenegildo Rico - CP– Centro/Beira Alta 

        Machado Matos - Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel 

 

16:30/17:00 –Sessão de Encerramento/Closing Session 
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Virgilio Porto 

(Aveiro Emotions) 

Nota Biográfica: 2014/… – Diretor da Espaço de Experiências, Lda., atividades no turismo, operando com 

as marcas, Fábrica dos Ovos Molles e Enjoy de Wine. 

2010/… – Gestor, das marcas com atividades no turismo, Aveiro Emotions, Visita Temática "O Sal" Aveiro e 

Viva a Ria®, Operador Marítimo – Turístico, com passeios turísticos em barco tradicional “Moliceiro”, na Ria de 

Aveiro. 

1999/2010 – Diretor, da Telemóvel Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda., com atividades de Mediação Imo-

biliária e Administração de Condomínios, a operar com as marcas® Imóvel Direto e Condomínio Total. 

1997/2007 – Diretor, da Sousa & Porto Serviço e Comércio, Lda., com atividades de Apoio Administrativo e 

Contabilístico a empresas e Serviços Pessoais a particulares, com a marca® TeleMordomo. 

Cargos  

2007/2009 – Membro do Conselho Pedagógico, do IPAM Instituto Português de Administração de Marketing, 

Aveiro. 

1989/1999 - Fundador e Presidente da Direção da ANSDA Associação de Nadadores Salvadores do Distrito de 

Aveiro. 

Habi l itações  Académicas  

2013/2014 – Aluno do Curso de Formação Avançada em Turismo, na UA Universidade de Aveiro Interior, tendo 

concluído o 1º semestre com frequência do 2º semestre. 

2015/2016 – Doutorando em Turismo, na UBI Universidade de Aveiro. 

2010/2011 – Doutorando em Gestão, na UBI Universidade da Beira Interior, frequência do 1º semestre. 

2009/2010 – Pós-Graduação em Gestão, especialização em Gestão de Negócios, na UCP Universidade Católica 

Portuguesa, classificação de 16 valores. 

2006/2009 – Licenciado em Gestão de Marketing, pelo IPAM Instituto Português de Administração de Marke-

ting, classificação de 14 valores. 
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Manuela Catana 

(Geopark NaturTejo) 

Nota Biográfica: Maria Manuela Domingues da Silveira Catana nasceu em 1978, em Idanha-a-Nova. Em 

2001, concluiu a licenciatura em Ensino da Biologia – Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto. Lecionou disciplinas a alunos do Ensino Básico e Secundário até 2008. Desde 2007, é responsável e 

monitora dos Programas Educativos do Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO e dinamiza 

ações para famílias e geoturistas. Desde 2008 é Técnica Superior do Município de Idanha-a-Nova, integran-

do o Serviço de Ação Educativa. Concluiu, em 2008, o Mestrado em Património Geológico e Geoconservação, 

na Universidade do Minho, com a dissertação: “Valorizar e divulgar o Património Geológico do Geopark 

Naturtejo. Estratégias para o Parque Icnológico de Penha Garcia”. É investigadora do Centro de Ciências da 

Terra, da Universidade do Minho, desde 2006. Nos últimos 10 anos foi autora de recursos educativos e de 

trabalhos publicados sobre Património Geológico, Geoparques e Geoeducação para sustentabilidade, apre-

sentando comunicações em Congressos e Seminários nacionais e internacionais. 

 

13 

Moderadores  

(Chairpersons) 
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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, atualmente 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 atividade de investigação já apresentou comunicações em 

mais de dez congressos nacionais e internacionais e  publicou trabalhos em livros e revistas científicas 

internacionais de referência na área do turismo e das tecnologias de informação. A 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 con-

gressos internacionais de média e grande dimensão. Recentemente desempenhou as funções de docente e 

de Coordenador Pedagógico da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia, em 

Lisboa. 

João Estêvão 

(Investigador na Área de Turismo) 
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Nota biográfica: Licenciada em Informática de Gestão. O interesse pelo Turismo levou a inscrever-se no PhD 
de Gestão de turismo que actualmente frequenta, pela Universidade Europeia em colaboração com ISCTE-IUL. 
Na Universidade Europeia, além da vertente de docência nas áreas ligadas à gestão, tecnologias, projeto e 
turismo, também tem estado envolvida em eventos com sinergia entre o meio académico e  empresarial, 
seguindo a implementação do novo modelo pedagógico – PBL (Problem Based Learning) que tem como objetivo 
uma aproximação dos estudos do mercado, através da resolução de caos reais. Exemplos desses eventos 
foram o uecreative night, tourism train experiences e Milennials em movimento, entre outros.Coordena o Tou-
rism Lab., pertencente à escola de turismo, desporto e hospitalidade,  que propõe apoiar o desenvolvimento de 
ideias criativas, contribuindo para gerar inovação, empreendedorismo e promover o desenvolvimento de com-
petências transversais que permitam um desenvolvimento societal inteligente, sustentável e único. Mais con-
cretamente pretende-se capacitar pessoas criativas a gerarem soluções, projetos e negócios criativos e inova-
dores, que contribuam para transformar e potenciar regiões, produtos, serviços e os seus ativos (pessoas, 
comunidades, espaços, equipamentos, ...), gerando uma dinâmica académica onde a interação e a partilha 
imperam. 

 

Tourism Train Experiences: O Tourism Train Experiences tem como principal objetivo valorizar o comboio 

como meio de transporte e as regiões adjacentes, focando-se esta primeira edição na linha da Beira Baixa. O  

projeto pretende perpetuar-se numa base anual através de um programa de atividades em torno do turismo 

comunitário, inovação e ssustentabilidade, com a participação de estudantes e docentes da Universidade 

Europeia envolvendo as regiões da rede da CP e as suas comunidades.  Um dos pontos altos desta ação teve 

lugar com a realização de uma viagem a bordo do "Tourism Train", para apresentação e seleção dos projetos 

desenvolvidos pelos alunos da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia. Este 

comboio, devidamente personalizado, cedido pela CP - Comboios de Portugal, conduziu estudantes e docentes 

da Universidade Europeia até aos territórios das várias "marcas-destino" envolvidas, onde foram 

apresentadas ideias e estratégias para a maximização da sua atratividade turística. Docentes, estudantes e 

entidades parceiras fizeram um balanço extremamente positivo desta iniciativa, destacando que a mesma 

superou as expetativas iniciais e contribuiu para a valorização de cada marca-destino parceira com ideias e 

novos conceitos de produtos turísticos a desenvolver no futuro.A primeira edição do Tourism Train 
Experiences terminou em março de 2016, na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde foram premiados os projetos 

vencedores, ainda que o grande prémio desta iniciativa seja devolver o protagonismo ao Comboio e às regiões 

onde estratégias de excelência turística marcam as agendas das suas comunidades. 

 

Teresa Cascais 

(Universidade Europeia) 

http://btl.fil.pt/
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Emanuel Castro 

(IPG) 

Nota biográfica: Licenciado em Geografia, Estudos Ambientais e Mestre em Geografia e Planeamento do 

Território pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Doutorando em Geografia com a Disserta-

ção “A Serra da Estrela: Estratégias de desenvolvimento turístico e promoção territorial, contributos da 

Geografia”. Docente do Instituto Politécnico da Guarda desde janeiro de 2004, no qual tem participando em 

vários projetos de investigação. Membro investigador do Centro de Estudos Geográficos e Ordenamento do 

Território e da Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior. Coordenador do projeto Carta 

Turística Serra da Estrela e membro da equipa de coordenação do Aspiring Geopark Estrela, desde 2014.  

Aspiring Geopark Estrela: O Aspiring Geopark Estrela tem por missão contribuir para a proteção, valori-

zação e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no património geológico, numa 

perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, fomentando o turismo e o desenvol-

vimento sustentável do território do Aspiring Geopark Estrela, com uma área de área total: 2.737,72 Km2 e 

171.668 habitantes, pertencentes aos municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, 

Fornos de Algodres, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia, bem como apostar na melhoria da qualidade de 

vida das populações dando amplo relevo à educação, ao desporto, às artes, à cultura e ao turismo, promo-

vendo a competitividade territorial do destino Serra da Estrela. O Aspiring Geopark Estrela materializar-se-á 

numa entidade/estrutura responsável pela elaboração do dossier de candidatura do Aspiring Geo-

park Estrela, a apresentar à UNESCO, no sentido de poder integrar a Rede de Geoparks Globais da UNESCO. 

Antes e após a sua classificação, caberá a esta instituição a gestão do espaço e a promoção e valorização da 

marca, segundo os compromissos assumidos com a UNESCO e as estratégias de qualificação territorial consi-

deradas. A Carta Turística da Serra da Estrela® constitui um instrumento de gestão, promoção e revaloriza-

ção da Serra da Estrela enquanto destino turístico e dos seus produtos baseada na aplicação de metodolo-

gias de informação geográfica, coordenada pelo Aspiring Geopark Estrela, tem carácter dinâmico através da 

aplicação de metodologias de informação geográfica que constituirá, a montante um instrumento de planea-

mento turístico, e a jusante uma plataforma interativa de acesso à informação por parte dos turistas.  
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Nota biográfica: Licenciada em Relações Internacionais. Mestre em Cidadania Ambiental e Participação. 

Doutoranda em Geografia e Planeamento Territorial (Ambiente e Recursos Naturais, UNL). Entre 1994 e 1999, 

colaborou com o Comité Português para a Comissão Intergovernamental Oceanográfica da UNESCO. Desde 

2000, é responsável pelo setor das Ciências (Exatas e Naturais, Sociais e Humanas) da Comissão Nacional da 

UNESCO (CNU). É coordenadora do Fórum Português de Geoparques e da Rede Portuguesa de Reservas da 

Biosfera da UNESCO. É também co-coordenadora da Plataforma EDS2014+. É membro das seguintes entida-

des: Comité Português para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO (IGCP), Comité Português O 

Homem e a Biosfera (MAB - UNESCO), Comissão Nacional para o Ano internacional da Luz, Comité Português 

para a Matemática do Planeta Terra, Comité Executivo do Centro Regional de Ação para o Ano Internacional 

do Entendimento Global. É ponto focal da CNU para Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Década 

das Nações Unidas para a Biodiversidade. É membro da Cátedra UNESCO Salvaguarda da Biodiversidade e 

Desenvolvimento Sustentável (Univ. Coimbra) e da Cátedra UNESCO Geoparques, Desenvolvimento Regional 

Sustentado e Estilos de Vida Sustentáveis (UTAD). É coordenadora para a Europa da Associação Internacional 

de Promoção da Geoética – IAPG. É autora e co-autora de vários artigos científicos em livros e revistas.  

UNESCO: A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO é uma agência 

especializada do sistema das Nações Unidas que tem por finalidade contribuir para a manutenção da paz e 

da segurança mediante o incremento, através da educação, da ciência e da cultura, da colaboração entre 

nações, a fim de assegurar o respeito universal pela justiça, pela lei, pelos direitos do homem e pelas liber-

dades fundamentais que a Carta das Nações Unidas reconhece a todos os povos do Mundo, sem distinção de 

raça, de sexo, de língua ou de religião. Uma das especificidades da UNESCO relativamente às outras agên-

cias da família das Nações Unidas é a sua abrangente rede de 198 Comissões Nacionais.  

 

Elizabeth Silva  

(Comissão Nacional da UNESCO) 
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Adriano Costa 

(IPG) 

Nota biográfica: Professor da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda 

Doutorado em Turismo pela Universidade de Aveiro. 

Desde 1996 até à atualidade exerce funções de Docente no Instituto Politécnico da Guarda, tendo começado 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão onde esteve até ao ano de 2003, tendo-se depois mudado para a 

Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, hoje designada, de Escola Superior de Turismo e 

Hotelaria. 

Desde de 2015 Diretor da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda. 

Tem publicado com alguma regularidade diversos artigos científicos em atas de Congressos. 

Tem participado em Congressos Nacionais e Internacionais com apresentação de comunicações. 

Tem participado ativamente na organização de diversos eventos científicos. 

Participa ativamente na orientação de Projetos e Relatórios de Estágio, bem como, nos diferentes Júris, quer 

na qualidade de Presidente, quer de Arguente. 

21 

Nota Biográfica: Licenciada em Engenharia Informática e em Turismo e Lazer, frequência do mestra-

do em Gestão e  Sustentabilidade em Turismo. Formadora externa de várias entidades de formação na 

área da Informática e novas tecnologias. Co-coordenadora do projeto Carta Turística Serra da Estrela e 

membro da equipa de coordenação do Aspiring Geopark Estrela, desde 2014. 

Aspiring Geopark Estrela: O Aspiring Geopark Estrela tem por missão contribuir para a proteção, 

valorização e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no património geológi-

co, numa perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, fomentando o turismo 

e o desenvolvimento sustentável do território do Aspiring Geopark Estrela, com uma área de área total: 

2.737,72 Km2 e 171.668 habitantes, pertencentes aos municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covi-

lhã, Gouveia, Guarda, Fornos de Algodres, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia, bem como apostar na 

melhoria da qualidade de vida das populações dando amplo relevo à educação, ao desporto, às artes, à 

cultura e ao turismo, promovendo a competitividade territorial do destino Serra da Estrela. 

O Aspiring Geopark Estrela materializar-se-á numa entidade/estrutura responsável pela elaboração do 

dossier de candidatura do Aspiring Geopark Estrela, a apresentar à UNESCO, no sentido de poder inte-

grar a Rede de Geoparks Globais da UNESCO. Antes e após a sua classificação, caberá a esta instituição 

a gestão do espaço e a promoção e valorização da marca, segundo os compromissos assumidos com a 

UNESCO e as estratégias de qualificação territorial consideradas. A Carta Turística da Serra da Estrela® 

constitui um instrumento de gestão, promoção e revalorização da Serra da Estrela enquanto destino 

turístico e dos seus produtos baseada na aplicação de metodologias de informação geográfica, coorde-

nada pelo Aspiring Geopark Estrela, tem carácter dinâmico através da aplicação de metodologias de 

informação geográfica que constituirá, a montante um instrumento de planeamento turístico, e a jusan-

te uma plataforma interativa de acesso à informação por parte dos turistas.  

 

Gizela Firmino 

(IPG) 
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Nota Biográfica:  Suzanne Amaro possui o Doutoramento em Marketing e Estratégia, o Mestrado em 

Gestão e Licenciatura em Economia. Iniciou a sua atividade profissional como consultora num Business 

Innovation Centre. Desde 1999 que é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do 

Instituto Politécnico de Viseu, onde leciona Marketing de Eventos, Comportamento do Consumidor, 

Advances in Marketing, e-Turismo, Avaliação de Projetos e Organização e Gestão de Eventos. É diretora 

da Licenciatura em Marketing e do Mestrado em Marketing Research. Tem feito apresentações em diver-

sas conferências internacionais e possui várias publicações em atas de conferências, capítulos de livros 

e revistas internacionais. Os seus interesses de investigação incluem o comportamento do consumidor 

online e o uso das novas tecnologias e de social media no turismo. 

Sobre a 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 investi-

gação 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 superior e as empresas. Atualmente 

oferece 12 cursos de licenciatura: Contabilidade; Gestão de Empresas; Marketing; Turismo; Engenharia 

Civil; Engenharia do Ambiente; Engenharia Eletrotécnica; Engenharia Mecânica; Gestão Industrial; Enge-

nharia Informática, Tecnologias e Design de Multimédia e Tecnologia e Design de Mobiliário. Nove cur-

sos de mestrado: Engenharia de Construção e Reabilitação; Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automa-

ção Industrial; Engenharia de Madeiras; Engenharia Mecânica e Gestão Industrial; Finanças Empresa-

riais; Gestão Turística; Marketing Research; Sistemas e Tecnologias de Informação para as Organizações 

e Tecnologias Ambientais. Tem, ainda, em funcionamento alguns cursos técnicos superiores profissio-

nais (CTeSPs) nas áreas das Engenharias e em Enoturismo. 

 

 

 

Suzanne Amaro 

(Instituto Politécnico de Viseu) 
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Carlos Costa 

(Universidade de Aveiro)  

Nota biográfica: Professor Catedrático e Diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia 

Industrial e Turismo (DEGEIT) da Universidade de Aveiro. É Doutor e Mestre em Turismo pela Universidade 

de Surrey (Reino Unido) e Licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro. 

Desempenha as funções de Diretor de Departamento, Diretor do Programa Doutoral em Turismo, editor da 

Revista Turismo & Desenvolvimento, e membro da Direção da Unidade de Investigação em Governança, 

Competitividade e Políticas Públicas e é regularmente membro das equipes de avaliação da Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). É, ainda, Diretor Técnico-científico da empresa spin-off 

em turismo ‘idtour-unique solutions’.   

http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=201
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=204
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=201
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=204
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=202
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=203
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=205
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=205
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=205
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=330
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=206
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=207
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=208
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Oradores Convidados 

(Keynote Speakers) 
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Cristina Barroco 

(Instituto Politécnico de Viseu) 

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 Princípios 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 Atratividade Turística da Unidade de Investigação em Governan-

ça, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro e do Centro de Estudos em Educação, Tecnolo-

gias e Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. 

Sobre a 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 quali-

ficados em setores carenciados na sua área de influência e promover atividades de investigação e desenvolvi-

mento, visando a ligação entre o ensino superior e as empresas. Recentemente oferece 12 cursos de licenciatura: 

Contabilidade; Gestão de Empresas; Marketing; Turismo; Engenharia Civil; Engenharia do Ambiente; Engenharia 

Eletrotécnica; Engenharia Mecânica; Gestão Industrial; Engenharia Informática, Tecnologias e Design de Multimé-

dia 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 Ges-

tão Industrial; Finanças Empresariais; Gestão Turística; Marketing Research; Sistemas e Tecnologias de Informa-

ção para as Organizações e Tecnologias Ambientais. Tem, ainda, em funcionamento alguns cursos técnicos supe-

riores profissionais nas áreas das Engenharias e em Enoturismo. 

http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=201
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=204
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=202
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=203
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=205
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=205
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=330
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=206
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=207
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=207
http://www.estgv.ipv.pt/estgv/?v=208

