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3 a 5 de Maio 2012 
Conferência internacional "USUS 2012 - Turismo & Inovação" 
Instituto Politécnico de Beja

A conferência é dirigida aos profissionais do sector mas também ao público em geral e tem como
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. 
 
Esta  Conferência 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.
  
No primeiro dia da iniciativa, o debate conta com a presença dos responsáveis dos Observatórios de 
Turismo de S. Paulo, Cabo Verde, Açores, Lisboa e Alentejo que vão compartilhar com os presentes as suas
experiências e boas práticas.  
 
O dia 4 de Maio será inteiramente dedicado à apresentação de exemplos internacionais e nacionais de 
processos, medidas e produtos inovadores na área do turismo, estando já confirmadas as
representantes da Balears.t - Cluster de Inovação Tecnológica em Turismo nas Ilhas Baleares, Gestió i 
Serveis Trade Center de Barcelona, Enoteca Interactiva do Douro, Bioria, Herdade da Cortesia e Grupo 
Evidência.  
 
O dia 5 de Maio vai ser dedicado a um programa social, estando prevista uma visita pelos monumentos e 
locais mais emblemáticos da cidade de Beja.  
 
As inscrições para a conferência podem ser realizadas através do site www.ipbeja.pt, onde é também
possível consultar o programa e outras informações adicionais. 

4 de Maio 2012 
VI Conferência Anual do Turismo - Tema CULTURA 
Auditório do Centro de Congressos da Madeira 

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas promove, na sequência das anteriores, a VI 
Conferência Anual do Turismo. 
Esta iniciativa, pelo envolvimento conseguido por parte dos patrocinadores e do conjunto de oradores, 
moderadores e comentadores que se juntaram na valorização da mesma, é hoje considerada, pelo mercado 
em geral e pelo sector em particular, como um acontecimento de referência, sendo apontado
momento alto do debate das questões associadas ao turismo da Região, sector motor desta economia.

Para além deste aspecto, há que registar uma evolução, sempre positiva, do número de participantes.

Esta edição terá como novidade o facto de contemplar, um conjunto de actividades que
debate e para a divulgação de vários assuntos relacionados com o tema principal do evento: Turismo e 
Cultura.

Com o propósito referido, encontra-se definido um programa de acções que contempla a realização
“open talks”, entrevistas, intervenções culturais, publicações, percursos culturais, entre outras, das quais 
resultará, sempre, a elaboração de um documento resumo que, no fim do processo, e depois de agrupados, 
permitirão complementar a informação produzida pelos trabalhos da Conferência e, desta
o maior universo possível de manifestações culturais, enriquecendo o contributo cívico deste evento. 

4 a 6 de Maio 2012 
4ª Expo Internacional de Saúde e Bem-Estar - Aquameeting 
Centro de Congressos da Alfândega - Porto

Este ano, o Aquameeting terá uma novidade na área de Estética e do Spa, o Aqua Beauty. Segundo a 
organização, esta iniciativa tem por objectivo dar a conhecer ao público as marcas mais
mercado da estética e SPA. Neste espaço vão ser realizados lançamentos de produtos de beleza, divulgação 
de técnicas de massagens, workshops, entre outras actividades. 
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