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NOTÍCIAS 
O Turismo na Escola de Ciências Sociais 
Formação e Investigação com contributos estratégicos para a Região Alentejo 
Os estudos graduados em turismo iniciaram-se na Universidade de Évora (UÉvora) em 2003, em particular no 
Departamento de Sociologia (DSOC) da Escola de Ciências Sociais (ECS), com o curso de Licenciatura em 
Turismo e Desenvolvimento. Posteriormente, desenvolveram-se ofertas pós-graduadas em Políticas Públicas 
do Turismo (2003); Mestrado em Turismo e Desenvolvimento (2008); Doutoramento em Turismo (2004-
2009). As diversas alterações e adaptações ao curriculum dos vários cursos, conduziram à recente oferta de 
formações graduada (Licenciatura em Turismo) e pós-graduada (Mestrado em Turismo e Desenvolvimento de 
Destinos e Produtos) no DSOC, bem como a oferta de UCs a dois ramos na Licenciatura em Línguas e 
Literaturas (Ramo de Línguas e Turismo); Licenciatura em Património Cultural (Ramo de Turismo Cultural). A 
criação e desenvolvimento de tais formações, permitem que a Universidade de Évora qualifique ao nível 
superior um conjunto de recursos humanos especializados em Turismo, os quais exercem as demais variadas 
funções nas áreas do planeamento, gestão e desenvolvimento em organizações públicas e privadas do turismo 
nos contextos geográficos local, regional, nacional e internacional.  
A qualificação do corpo docente ao nível de doutoramento em Turismo, bem como o desenvolvimento e 
produção de diversas dinâmicas científico-pedagógicas (projetos de investigação FCT; artigos científicos 
publicados em revistas com fator de impacto; projetos de extensão à comunidade; organização de seminários e 
conferências nacionais e internacionais; assinatura de convénios e protocolos com várias organizações 
nacionais e internacionais de turismo), têm sido fundamentais para o reconhecimento, por parte da 
comunidade científica e empresarial, da qualidade da formação e investigação produzidas na área do turismo da 
ECS-UÉvora. No capítulo do reconhecimento da qualidade da oferta ao nível da formação superior em Turismo 
oferecida pela ECS, registam-se dois prémios nacionais, a saber, em 2012 o ‘‘Best Educational Partner para o 
Turismo’’ (prémio concedido pela empresa TRAVELPORT - gestora do maior sistema global de emissão e 
reservas turísticas); em 2014 no âmbito dos prémios nacionais PUBLITURIS (a maior revista do setor do 
turismo nacional), como o melhor e mais atrativo curso de turismo do País. Paralelamente, salientam-se os 
prémios de empreendedorismo e inovação no turismo averbados pelos nossos alunos do curso de Licenciatura 
em Turismo, culminando com o 2.º prémio no concurso nacional ‘‘Tourism Train Experiences’’ organizados pela 
Universidade Europeia e o Turismo de Portugal. Quanto à componente de investigação, a produção científica 
tem melhorado em quantidade e qualidade, com a publicação de artigos, capítulo de livros e livros. O início do 
funcionamento do Curso de Mestrado em Turismo e Desenvolvimento de Destinos e Produtos e a criação do 
laboratório de turismo no CIDEHUS, abriu portas para o acolhimento de vários investigadores doutorados em 
Turismo, os quais desenvolvem vários projetos de investigação nos contextos nacional e internacional. O 
interessante grau de atratividade e captação de alunos por parte do curso de mestrado nos contextos nacional 
e internacional, bem como o envolvimento dos alunos de mestrado no desenvolvimento de diversas atividades 
de projetos e investigação, tem valorizado esta formação pós-graduada. 
A Universidade de Évora, em particular a área de estudos e investigação em turismo está integrada na rede 
internacional de observatórios de turismo da Organização Mundial do Turismo, pois encontra-se em fase de 
implementação o observatório para a sustentabilidade do turismo da região Alentejo (ASTO --- Alentejo 
Sustainable Tourism Observatory), estrutura que tem a sua sede na Universidade de Évora - CIDEHUS, 
assumindo a equipa de docentes/investigadores em Turismo a coordenação científica. 
Jaime Serra 
Diretor do curso de Licenciatura em Turismo 
Investigador e Coordenador do TourismLab do CIDEHUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia Aberto na Universidade de Évora 

 

 
Decorreu no Dia 24 de Abril o Dia Aberto da UÉ com a participação, por part        
Silvério Rocha e Cunha, do Prof. Saez Delgado e de alunos dos cursos de Hist     
Internacionais e Património Cultural, que apoiaram os visitantes quer na divu     
quer a acompanhá-los nos diversos momentos do dia. 

 
IV Congresso de Arqueologia de Transição 
2 e 3 de Maio, na Universidade de Évora decorre o IV Congresso de Arqueologia de Transição, dedicado à 
Salvaguarda Arqueológica, tema actualmente em debate na comunidade arqueológica portuguesa. 
Docente do Departamento de Psicologia obtém prémio no XVII Simpósio da Sociedade Portuguesa de 
Suicidologia 
Rui C. Campos, docente do Departamento de Psicologia e investigador integrado do Centro de Investigação em 
Educação e Psicologia (CIEP-UE) foi premiado com uma menção honrosa no concurso para melhor poster no 
XVIII Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. O simpósio decorreu nos passados dias 12 e 13 de 
Abril em Beja e contou com mais de 80 comunicações, das quais 30 foram no formato de poster. O poster foi 
apresentado em conjunto com dois investigadores da Queen's University, Canada, Ronald R. Holden e Christine 
E. Lambert, com o título: Evitamento da dor psicológica e ideação suicida em duas amostras comunitárias. 
Docente do Departamento de Psicologia esteve na Queen's University, em Kinsgton, Canadá 
O Prof. Rui C. Campos, docente do Departamento de Psicologia, Escola de Ciências Sociais, e investigador e 
responsável pelo tema de investigação Risco, Saúde e Bem-estar do Centro de Investigação em Educação e 
Psicologia (CIEP-UE) esteve na Queen's University, em Kinsgton, Canadá, como visiting scholar na semana de 
11 de Março de 2019, onde realizou três apresentações, nomeadamente, uma distinguished lecture intitulada: 
Taking a deeper look: Some considerations about the psychodynamics of suicide behaviours 
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EVENTOS 
14.º Encontro da Associação Portuguesa de Psicologia Experimental 
Nos próximo dias 3 e 4 de maio de 2019, o Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, acolherá o 
14.º Encontro da Associação Portuguesa de Psicologia Experimental. 
Workshop: Plágio no Ensino Superior - O que é? Como não cometer? 
Oradores:   
Madalena Ramos (CIES-IUL, ISCTE-IUL)  
César Morais (CICS.NOVA, FCSH-UNL) 
Entrada Livre  
Conferência: Os Direitos Humanos na Perspetiva da Amnistia Internacional 
Oradores:  
Professoras, Rosalina Xarepe e Maria do Céu Pires                   
Moderação: 
Denisa Stan   
Entrada Livre 
I Encontro Interdisciplinar de Estudos sobre Literatura: Novos Olhares entre o Ceará e o Alentejo 
Informações e inscrições: Sala 247 - Colégio do Espírito Santo/Évora 
ou através do e-mail literaturaeocio.uevora@gmail.com 
Consulte programa 
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