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Com filme rodado 
em Serpa 

Realizador Sérgio 
Tréfaut premiado 
na Rússia 
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Despertar é preciso! 

Dívidas da Câmara 
de Beja a clube 
motivam demissão 
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8 de Março em Beja 

Por um futuro digno 
para todas as 
Mulheres 
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Conferência internacional

Politécnico de Beja debate turismo
15:28, domingo, 4 de Março de 2012

Na qualidade de parceiro do Observatório Regional de Turismo do 
Alentejo, projecto da responsabilidade da Turismo do Alentejo, 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.  
A conferência pretende também assinalar o término do período de 
instalação do Observatório de Turismo do Alentejo, um projecto da 
Turismo do Alentejo, que conta com os institutos politécnicos de Beja 
e de Portalegre, a Universidade de Évora e os núcleos empresariais da 
região como parceiros. 
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Outras noticias

quinta-feira, 8 de Março de 2012

Dívidas da Câmara de Beja a clube motivam 
demissão

terça-feira, 6 de Março de 2012

Comunistas em Beja saúdam 8 de Março e apelam à 
mobilização para a Greve Geral de 22 de Março

segunda-feira, 5 de Março de 2012

Freguesias de Beja intensificam luta contra extinção 

domingo, 4 de Março de 2012

Áurea, Bob Sinclair e Tony Carreira em Beja

domingo, 4 de Março de 2012

Aeroporto de Beja cresce a partir de 2017 
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