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No âmbito do Projecto do Observatório Regional de 
Turismo do Alentejo
 

Na qualidade de parceiro do Observatório Regional de Turismo do 
Alentejo - projecto da responsabilidade da Turismo do Alentejo, ERT - o 
Instituto Politécnico de Beja (IPB) vai realizar a Conferência Internacional 
"USUS 2012 - Turismo & Inovação", entre os dias 3 e 5 de Maio, nas suas 
instalações.

 

 

 

Dirigida aos profissionais do sector mas também ao público em geral, a conferência USUS - ou experiências em 

latim – tem por objectivo apresentar exemplos internacionais e nacionais de observatórios de turismo e de 

organizações que, de algum modo, se distingam pela introdução de iniciativas inovadoras no sector do turismo.

 

Neste contexto, o primeiro dia da iniciativa conta com a presença dos responsáveis dos Observatórios de Turismo 

de S. Paulo, Cabo Verde, Açores, Lisboa e Alentejo para partilhar, com os conferencistas, as suas experiências e 

boas práticas.

 

O segundo dia vai ser, inteiramente, dedicado à apresentação de exemplos internacionais e nacionais de 

processos, medidas e produtos inovadores na área do turismo. Estão já confirmadas as presenças de 

representantes da Balears.t (Cluster de Inovação Tecnológica em Turismo nas Ilhas Baleares), Gestió i Serveis 

Trade Center (Barcelona), Enoteca Interactiva do Douro, Bioria, Herdade da Cortesia e Grupo Evidência.

 

O dia 5 de Maio vai ser preenchido com uma visita social, durante a qual os participantes inscritos vão ter 

oportunidade de conhecer alguns dos muitos locais emblemáticos de Beja.

 

Refira-se que, a Conferência Internacional" USUS 2012 - Turismo & Inovação" pretende também assinalar o 

término do período de instalação do Observatório de Turismo do Alentejo, um projecto da Turismo do Alentejo, 

ERT que conta com os Institutos Politécnicos de Beja e de Portalegre, a Universidade de Évora e os Núcleos 

Empresariais da região como parceiros.

 

Os interessados em participar na conferência podem inscrever-se através do 

site https://www.ipbeja.pt/eventos/usus2012/Paginas/default.aspx, onde ainda é possível consultar o programa e 

outras informações adicionais.
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