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           Licenciatura em Turismo 

 

SAUDAÇÕES ACADÉMICAS A TODOS OS VISITANTES DA FEIRA DE S.JOÃO! 
A Licenciatura em Turismo da Universidade de Évora foi convidada pelo Município 
de Évora a integrar o Projecto “Mostra de Turismo Cultural” na Feira de S. João. De 
facto o turismo cultural é o “guarda-chuva” da cidade e, por isso, a Comissão de Cur-
so da Licenciatura em Turismo felicita a autarquia por esta iniciativa. O turismo cultu-
ral pode ser um estímulo para revalorizar, afirmar e recuperar as singularidades cul-
turais que caracterizam e identificam uma cidade perante um mundo globalizado. 
Por outro lado, são as particularidades de uma região que atraem cada vez mais os 
turistas com motivações culturais. Na Licenciatura em Turismo tem existido uma 
preocupação em abordar esta temática nas diferentes disciplinas que integram o 
plano de estudos do Curso. Alguns docentes também têm desenvolvido investigação 
nesta área sobre a cidade de Évora. Um dos últimos estudos académicos foi o estudo 
do perfil do turista cultural que visita a cidade de Évora. O turismo cultural é estraté-
gico para a região Alentejo e, por isso, o Curso de Turismo espera continuar a colabo-
rar em projectos futuros não só com a autarquia de Évora, mas também com outros 
municípios. Noémi Marujo – Directora da Licenciatura em Turismo 

CONFERÊNCIA “O ENSINO EM TURISMO NO ALENTEJO…” 
Os alunos da Disciplina de Planea-
mento de Eventos e Animação 
Turística organizaram, no passado 
dia 11 de Maio, na Universidade de 
Évora, uma conferência intitulada 
“O Ensino em Turismo no Alentejo: 
contributo para o desenvolvimento 
turístico regional”. A iniciativa 
contou com mais de 250 partici-
pantes: alunos do ensino superior, secundário e profissional, hoteleiros e 

representantes de autarquias. A conferência teve como principais oradores professores do ensino superior e profissio-
nal, e profissionais do sector público e privado que atuam na área do turismo. Na conferência ficou demonstrado que o 
ensino em turismo no Alentejo tem contribuído para o desenvolvimento turístico da região. Foi também sublinhado 
que o turismo assume uma grande importância no desenvolvimento dos territórios urbanos e rurais, e se for bem pla-
neado pode ajudar a valorizar o património cultural e natural, contribuir para a fixação dos jovens e para a melhoria da 
qualidade de vida de muitas populações.  

 

PROJECTOS DE COMUNICAÇÃO EM TURISMO 
Na disciplina “Comunicação e Turismo”, os alunos 
desenvolvem projectos de comunicação turística para 
diversos concelhos. Este ano, a maior parte dos tra-
balhos estiveram associados à região Alentejo. Para a 
concretização do projecto, os alunos fazem uma des-
locação ao concelho que selecionaram onde fazem o 
levantamento da informação. Na apresentação dos 
projectos que, teve lugar no passado mês de maio, os 

alunos consideraram que o processo de aprendizagem foi muito mais enriquecido com a prática. Por outro lado, e se-
gundo Lara Gamas, Aluna do 1º Ano, os projectos “não servem apenas para aplicar a teoria no terreno, mas também 
para propor sugestões comunicacionais a alguns concelhos que querem projectar mais o turismo”.  
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TESTEMUNHOS DOS LICENCIADOS EM TURISMO 
 “A minha experiência na Universidade de Évora e no Curso de Turismo foi sem 
dúvida crucial no meu crescimento pessoal e profissional. Uma experiência rodea-
da dos melhores profissionais. Respira-se conhecimento e tudo o que sou, hoje, e 
o trabalho que desenvolvo diariamente deve-se ao que aprendi. Uma aprendiza-
gem contínua, num ambiente prático, sem dúvida que é a "cereja no topo do bolo" 
para quem procura uma experiência única, como foi a minha. Recordo, frequen-
temente, que uma das grandes lições que aprendi na Universidade foi que com 
esforço e dedicação podemos ser tudo o que quisermos porque existe sempre um 
lugar reservado para nós” (Patrícia Patinha – Técnica Superior do Município de 
Redondo).  

                    TESTEMUNHOS DOS ESTAGIÁRIOS 
“O Estágio Curricular da Licenciatura em Turismo da Universidade de Évora é essencial para 
nós. Ele é uma das bases de suporte que garante o sucesso do Curso porque é possível aplicar 
a matéria teórico-prática que nos foi transmitida ao longo dos cinco semestres lectivos. O 
estágio curricular tem grande importância para o nosso desenvolvimento, pois corresponde a 
um conjunto de dificuldades, desafios e oportunidades, que permitem o desenvolvimento de 
novas competências e conhecimentos, bem como estabelecer um cruzamento entre a activi-
dade turística e o Curso de Turismo. Estagiei no Hilton Vilamoura (Algarve) e após o estágio 
curricular fui informado que ia ficar a trabalhar. Para mim foi uma enorme satisfação ter este 
reconhecimento por parte do hotel. Agradeço também à Licenciatura em Turismo esta opor-
tunidade” (Alexandre Deffense, Aluno do 3º Ano do Curso de Turismo).   

ALUNOS DO CURSO DE TURISMO COM ACESSO A CERTIFICADO GALILEO PARA AGÊNCIAS DE VIAGENS 
 

A Universidade de Évora e a TRAVELPORT Portugal têm assinado desde 2010, um 
protocolo de cooperação técnica e científica que resulta na coordenação e organiza-
ção anual, em parceria, do curso básico de reservas e emissões que já vai na 4.ª edi-
ção. O protocolo contempla ainda um conjunto de vantagens para os alunos do Curso 
de Turismo, nomeadamente com descontos de mais de 60% na propina do curso; 
acesso à base de recrutamento de técnicos de turismo para agentes de viagem certi-
ficados, por parte dos maiores grupos de Agências de Viagem e Operadores Turísticos 
Nacionais e Internacionais. O curso de certificação funciona anualmente entre os 
meses de Junho e Setembro, na Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora. 

 

 

FINALISTAS DO CURSO DE 
TURISMO (2015/16) 

A Comissão de Curso da Licenciatura 
em Turismo deseja a todos os finalis-
tas (2015/16) muitas felicidades e 
sucesso em todos os percursos profis-

sionais. 


