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           Licenciatura em Turismo 

 

ENRIQUECENDO O CURRICULUM 
Os alunos do 2º e 3º Ano da Licenciatura em Turismo da Universidade de 
Évora participaram na organização do Congresso da Associação Portuguesa 
de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que teve lugar, entre os dias 5 e 8 
de Dezembro, no Évora Hotel. Durante quatro dias, 10 alunos tiveram a opor-
tunidade de enriquecer o seu Currículo através da participação na logística do 
evento. Para Inês Lourenço a participação na logística do congresso “foi uma 
experiência enriquecedora, na medida em que foi possível participar em múl-
tiplas tarefas necessárias à realização do evento”. O envolvimento dos alunos 
na referida iniciativa serviu também para promover o Curso de Turismo junto 

das diversas organizações turísticas nacionais e internacionais que estiveram presentes no congresso.  

 
VISITA DE ESTUDO 

No âmbito das disciplinas de ‘Introdução 
ao Estudo do Turismo’ e de ‘Alojamento e 
Hospitalidade’ os alunos fizeram uma 
visita de estudo, no passado mês de 
Novembro, ao Centro Interpretativo do 
Tapete de Arraiolos, à Herdade da Amen-
doeira (Arraiolos) e ainda ao Hotel L’And 
Vineyards (Montemor-o-Novo). A visita 
de estudo teve como principal objectivo o contacto com a realidade turística.  

 

 

 

PARTICIPAÇÃO NA “GESTÃO” DA ACADEMIA 
A aluna Rita Caldeira do 1.º 
Ano da Licenciatura em 
Turismo foi eleita recente-
mente para a Assembleia 
de Escola da ECS. A Comis-
são de Curso deseja-lhe um 
bom trabalho no referido 
órgão e que tenha, espe-

cialmente, uma participação activa nos diversos 
assuntos relacionados com a Escola, bem como nas 
relações com toda a comunidade.  

PROVAS DE DOUTORAMENTO 
O Prof. Jaime Serra 
defendeu, no passado 
dia 12 de Novembro, as 
suas provas de Douto-
ramento em Turismo na 
Universidade do Algarve, 
tendo sido aprovado 
com Muito Bom com distinção e louvor por unanimida-
de. O tema da sua dissertação intitula-se “Heteroge-
neity and Dynamics in Tourist Motivations: Evidences 
from the Algarve Tourists’ Preferences”.  

  O TURISMO À MESA – JANTAR DE CURSO 
Realizou-se, no passado dia 12 de Dezembro, o 
Jantar do Curso de Turismo, que contou com a 
presença de muitos Licenciados. O jantar, para 
além do convívio, é uma oportunidade para 
Estudantes e Licenciados trocarem impressões 
sobre a actividade turística e a Academia.  
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A Comissão do Curso de Turismo deseja a todos os alunos, funcionários e docentes Boas Festas e Feliz Ano Novo 
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ALUNOS DE TURISMO NO CONGRESSO DA APAVT 
Os alunos da Licenciatura em Turismo foram convidados a participarem na 40ª 
edição do Congresso Nacional da APAVT que teve lugar, entre os dias 5 e 8 de 
Dezembro, no Évora Hotel. Dedicado à temática “Turismo: Desafios e Respon-
sabilidades”, os alunos tiveram a possibilidade de assistir a diversas comunica-
ções ligadas ao marketing digital, à distribuição aérea, ao MI – Meetings & 
Incentives e à sustentabilidade do turismo em destinos e empresas turísticas. A 
iniciativa, que contou com a presença de diversos oradores nacionais e inter-
nacionais, foi bastante enriquecedora para os estudantes.  

 
ERASMUS EM TURISMO - CÁ DENTRO 

 “Sou aluna do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, Brasil. Os primeiros dias em 
Évora me despertaram muitos pensamentos e experiências interessantes. Embora 
falemos o mesmo idioma, notar tantas diferenças entre a minha cultura e a dos 
portugueses tem sido fonte de constantes reflexões. A Universidade de Évora, por 
sua vez, tem-me estimulado a gostar mais de estar aqui. É um centro de ensino 
preocupado com a internacionalização do saber e a valorização da produção aca-
démica, pois há alunos de diversos países o que ajuda a expandir a minha vivência 
internacional. Os professores são muito atenciosos e pacientes demonstrando a 
sua vocação para a docência de forma muito engajada, principalmente com relação à construção da imagem da 
Universidade. Hoje acrescento aos exemplos de docentes que tenho no Brasil como referência estes que aqui 

ganhei. A todos, obrigadíssimo!” - Eliza Feres 
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

No âmbito da disciplina em “Seminários Temáticos” da Licenciatura em 
Turismo, os docentes Rosário Borges e Jaime Serra organizaram para os alu-
nos um seminário dedicado ao tema “Gestão de Sítios Classificados – O Caso 
do Centro Histórico de Évora”. A iniciativa contou com as seguintes palestras: 
“O processo de classificação do centro histórico de Évora”, pelo Dr. Abílio 
Fernandes; “Plano de Sinalização Turística em Sítios classificados – o caso de 
Évora”, pelo  Dr. José Santos (Turismo do Alentejo, ERT); “Gestão e Planea-
mento de Atividades Culturais no Espaço Público – o caso de Évora”, pelo 
 Arq. Eduardo Miranda (Câmara Municipal de Évora).  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  CONFERÊNCIA 
Realizou-se, no passado dia 4 de Dezembro, na sala dos docentes do CES, uma confe-
rência intitulada “Os grandes desafios do turismo português”. A iniciativa contou com 
a presença do Presidente da APAVT, Pedro Ferreira. Teve como objectivo principal 
reflectir sobre a problemática do turismo (Oferta e Procura) em Portugal.  
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