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Conferência Internacional 
«USUS 2012 - Turismo & 
Inovação» em Beja 
 
A cidade alentejana acolhe de 3 a 5 
de maio uma Conferência 
Internacional que visa a partilha de 
informação obtida em observatórios 
do turismo de diversos países.
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Café Portugal   |     
  

A análise do Observatório de Turismo de Cabo Verde e de São Paulo, no Brasil, 

abrem o debate na Conferência Internacional «USUS 2012 - Turismo & Inovação». 

Um dos objectivos do encontro é precisamente a troca de conhecimentos. «Queremos 

promover o contacto e a troca de experiências entre observatórios do turismo, 

nacionais e internacionais, assim como de organizações que, na área do turismo, se 

salientem pela introdução de medidas inovadoras», explica Victor Figueira, docente 

do Instituto Politécnico de Beja, entidade organizadora, e membro da equipa do 

Observatório Regional de Turismo do Alentejo (OTAlentejo). As intervenções a cargo 

de representantes dos observatórios de turismo nacionais, nomeadamente Açores, 

Lisboa e Alentejo, ocupam a tarde de 3 de Maio. A conferência visa também assinalar 

o fim do período de instalação do OTAlentejo, um trabalho que de acordo com Victor 

Figueira «constitui uma ajuda preciosa para a definição de medidas de estímulo à 

actividade turística e à sua necessária assertividade. Assim, o OTAlentejo pode ser 

útil não apenas para as empresas turísticas que operam no Alentejo mas também 

para as instâncias governamentais quando definem as linhas de actuação e 

enquadramento do sector e inserem esta área geográfica», comenta. Victor Figueira 

acrescenta que «no que respeita aos observatórios, o objectivo é rentabilizar a 

partilha de conhecimento de cada uma das experiências, dado que irão ser 

apresentados estruturas em estádios diferentes de desenvolvimento». A 4 de Maio, 

pelas 10h00 tem lugar a sessão dedicada ao «Turismo e Inovação: experiências 

internacionais» com as presenças de representantes do turismo de Barcelona e Ilhas 

Baleares (Espanha). A experiência portuguesa ocupa a tarde deste segundo dia de 

conferência. Iniciativas como a Bioria, da Câmara Municipal de Estarreja, Enoteca 

Interactiva do Douro, Herdade da Cortesia e o Grupo Evidência são os convidados. 

«No que concerne às experiências ditas empresariais, queremos apresentar 

exemplos de áreas diferentes do turismo que, por uma ou outra forma de actuação, se 

distinguiram, conseguiram resultados e notoriedade. Também aqui se pretende 

aproveitar a partilha e aprender com ela», adianta Victor Figueira. A conferência 

termina dia 5 de Maio com uma visita social a alguns monumentos em Beja.
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Agenda de eventos 
Consulte os eventos a realizar.

Mação promove Festival da Lampreia
24 Fev 2012 - 25 Mar 2012 
Mação 

Ferreira do Alentejo promove "Comeres de 
Azeite"
01 Mar 2012 - 31 Mar 2012 
Ferreira do Alentejo 

Clube Escape Livre promove Raid do 
Bucho e Outros Sabores
16 Mar 2012 - 18 Mar 2012 
Concelho de Almeida

Salão Internacional de Agro-Negócios em 
Santarém
28 Mar 2012 - 29 Mar 2012 
Santarém

Oleiros promove 4º Festival Gastronómico 
do Cabrito Estonado e do Maranho
31 Mar 2012 - 08 Abr 2012 
Oleiros

1ª Conferência Internacional de Turismo 
em Braga
20 Abr 2012 
Universidade Católica de Braga
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