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           Licenciatura em Turismo 

O TURISMO NO TERRENO – VISITA DE ESTUDO 
Os alunos do 2º Ano da Licenciatura 
em Turismo realizaram, no passado 
dia 21 de Abril, uma visita de estudo 
ao Concelho do Alandroal. A visita 
teve como principal objectivo 
conhecer as realidades e potenciali-
dades turísticas do concelho. No 
terreno, os alunos e docentes foram 
acompanhados por uma equipa 
técnica disponibilizada pela autar-
quia (3 técnicas superiores de 

turismo e uma arqueóloga). Também houve a possibilidade de interagir com a Presidente do Município (Mariana Chilra) 
sobre as questões do planeamento e desenvolvimento turístico para o concelho.  

 

ERASMUS EM TURISMO - LÁ FORA – 2º SEMESTRE (2016) 
“O programa Erasmus, proporcionado pela Universidade de Évora, está a revelar-se uma 
experiência incrível que jamais irei esquecer. Ao abrigo da Licenciatura em Turismo, escolhi 
a terra do chocolate, da cerveja e dos waffles como destino para esta jornada: Bélgica. 
Encontro-me na turística e histórica cidade de Bruges. O Erasmus deu-me a oportunidade 
de contactar e conhecer uma nova cultura, língua, costumes, técnicas de ensino e, sobre-
tudo, pessoas novas e fantásticas provenientes de diferentes locais a nível europeu e mun-
dial. Deste modo tem proporcionado um elevado conhecimento, enriquecimento e cresci-
mento pessoal. Tudo isto devido à Universidade de Évora e à Licenciatura em Turismo que 
disponibiliza a escolha entre uma diversidade de países nos quais podemos viver esta expe-
riência, fornecendo-nos ainda bases de conhecimento sólidas que se revelam numa melhor 

adaptação às disciplinas lecionadas na instituição de acolhimento” (Teresa Prates – 2º Ano). 

************************ 
 “Neste momento, estou a viver e a estudar, através do programa ERASMUS +, 
naquela que é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo e um dos 
destinos turísticos mais visitados da Europa: Praga (República Checa). Elogios 
não faltam para agradecer à Licenciatura em Turismo e à Universidade de Évora 
que, mesmo longe, estão sempre presentes e, principalmente, por me terem 
dado a oportunidade de estudar em mobilidade internacional numa cidade 
como Praga que me ajuda diariamente a crescer como aluna, pessoa e futura 
profissional no Turismo, e ainda conhecer novas realidades, culturas e pessoas 
de todo o mundo. Sem dúvida que a UÉ e o meu Curso de Turismo me prepara-
ram com toda a oferta formativa ao longo dos semestres, permitindo pôr os seus ensinamentos em prática, bem como na 
fácil integração das disciplinas oferecidas pela universidade checa que me acolhe” (Vera Pinto – 2º Ano). 

 

CICLO DE CONFERÊNCIAS EM TURISMO 
O Ciclo de Conferências em Turismo, promovido pelos docen-
tes (Ana Ferreira, Noémi Marujo, Jaime Serra e Rosário Borges) 
da Licenciatura em Turismo e pelo CIDEHUS pretende ser um 
espaço de debate e reflexão sobre as diversas áreas que englo-
bam o turismo. A iniciativa conta sempre com especialistas 
académicos (de outras instituições do ensino superior) e pro-
fissionais que actuam na área. No mês de Maio foram aborda-

das as seguintes temáticas: Turismo Residencial, Aeroportos, Imobiliárias do Lazer, Turismo e Museus, Turismo e Cultura.   
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OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO EM ESTÁGIO CURRICULAR 
“Estou a realizar o Estágio Curricular no Hotel Conrad no Algarve. Durante o está-
gio consegui aplicar conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas: Alojamento 
e Hospitalidade, Comunicação e Turismo, Práticas de Empreendimentos Turísticos, 
Planeamento de Eventos e Animação Turística I. O estágio foi uma ferramenta de 
apoio para eu melhorar o meu perfil enquanto futuro profissional na área do 
turismo e da hotelaria. A integração na Licenciatura em Turismo da Universidade 
de Évora foi um grande alicerce para conseguir ultrapassar todas as dificuldades e 
desafios durante o meu estágio. Ainda não terminei o Estágio, mas em princípio 
vou ficar a trabalhar no hotel” (Daniel Almeida –3º Ano). 

************************ 
 “O Estágio Curricular que realizei no âmbito do Curso de Turismo 
revelou-se uma experiência bastante gratificante e enriquecedora. 
Durante os três meses que estagiei no Monte da Ravasqueira, tive a 
oportunidade de trabalhar na área do enoturismo e na realização de 
eventos. Neste contexto consegui aplicar diversos conhecimentos 
adquiridos ao longo do meu percurso académico. Graças ao Curso de 
Turismo da Universidade de Évora e também ao Estágio que realizei 
sinto que estou mais preparado para ingressar no mercado de traba-
lho e melhorei sem dúvida as minhas capacidades de comunicação 
com o turista e competências pessoais e profissionais a diversos a níveis” (Rui Anjos – 3º Ano). 

 

MOBILIDADE EM TURISMO - CÁ DENTRO – 2º SEMESTRE 2016 
 “Assim que cheguei à Universidade de Évora encantei-me com o espaço, 
sobretudo com a disponibilidade dos professores com os alunos, pois são 
acessíveis a esclarecimento de dúvidas e quaisquer questões relacionadas 
às disciplinas ou ao universo acadêmico. Os estudantes do Curso de 
Turismo foram fundamentais para que eu pudesse me integrar no espaço, 
fornecendo ajuda com relação aos materiais de estudo enviado pelos 
professores e outras questões relacionadas com a universidade.Com rela-
ção à experiência profissional, posso dizer que ela foi muito enriquecedo-

ra, pois tive contato com disciplinas importantes para a carreira do turismólogo. O contato com os alunos da Universi-
dade de Évora e o espaço me fazem muito feliz. Posso dizer que está sendo uma das melhores fases de minha vida!” 
(Higor Carvalho - Curso de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

 
TESTEMUNHOS DOS LICENCIADOS EM TURISMO 

“A importância do Curso de Turismo é cada vez mais relevante no contexto socioeconómico 
nacional e, claro, também no meu caso em particular, o Alentejo. Penso que o crescimento 
constante do Curso de Turismo, ano após ano, tem contribuído bastante para um desenvolvi-
mento também ele constante dos seus profissionais, fazendo com que Portugal e concreta-
mente a região do Alentejo seja uma zona reconhecida pela sua hospitalidade e pela forma de 
trabalhar a excelência de receber no ramo do turismo. Para este desenvolvimento acontecer 
temos claro de congratular todos os professores que de uma forma ou de outra contribuíram 
bastante e foram essenciais para o desenvolvimento do Curso e dos alunos” (Vítor Nunes – 

Guia Intérprete em Enoturismo na Adega da Cartuxa). 

NETUE – NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
Rita Caldeira é a nova presidente do Núcleo de Estudantes de Turismo da Universidade de 
Évora (NETUE). Na tomada de posse dos novos órgãos sociais (10 de Março), Rita Caldeira 
referiu que pretende reunir todos os estudantes do curso “em torno daqueles que devem 
ser os valores basilares do associativismo: aproximação, participação, organização, iniciati-
va e afeto". Disse que no seu mandato "compromete-se a uma intervenção responsável de 
proximidade assente no diálogo, na dedicação e na entrega à resolução dos problemas e 
das preocupações da grande família que é o Curso de Turismo da Universidade de Évora. 

Para tal espera também contar com o “cuidado e carinho” dos professores da Licenciatura em Turismo.  


