
 

 
 
 

Nos passados dias 3, 4 e 5 de Maio a Turismo do Alentejo, ERT na qualidade de 

promotora do projecto “Observatório de Turismo do Alentejo” (OTA) promoveu, em Beja, a 

conferência internacional “USUS 2012 

cargo de um dos parceiros do referido projecto, o Instituto Politécnico de Beja. 

Os exemplos apresentado

empresas de turismo demonstraram que a inovação, ao nível dos métodos e dos processos, 

é muito ampla e pode revestir variadíssimas soluções. Confirmou

inovação é um elemento determ

caso concreto, ao sector do turismo.

A recolha e tratamento de informação

– tarefas levadas a cabo pelos observatórios de turismo 

a realização de estudos que, para além da sua importância académica, são de uma enorme 

utilidade para as empresas e as instituições na generalidade

posicionamento no mercado.

Considerou-se que seria de incentivar o trabalho

observatórios, em Portugal e no exterior, por forma a uniformizar métodos e técnicas de 

recolha de dados e, assim, conseguir estabelecer comparações. Acordou

continuar a realizar encontros desta natureza, com regular

 

                                                                         Notas Conclusivas

Nos passados dias 3, 4 e 5 de Maio a Turismo do Alentejo, ERT na qualidade de 

“Observatório de Turismo do Alentejo” (OTA) promoveu, em Beja, a 

conferência internacional “USUS 2012 – Turismo e Inovação” cuja organização esteve a 

cargo de um dos parceiros do referido projecto, o Instituto Politécnico de Beja. 

Os exemplos apresentados e debatidos, quer ao nível de observatórios como de 

empresas de turismo demonstraram que a inovação, ao nível dos métodos e dos processos, 

é muito ampla e pode revestir variadíssimas soluções. Confirmou-se, igualmente, que a 

inovação é um elemento determinante para criar vantagens competitivas a Portugal e, no 

caso concreto, ao sector do turismo. 

A recolha e tratamento de informação, assim como a monitorização de indicadores 

a cabo pelos observatórios de turismo – são elementos fundament

a realização de estudos que, para além da sua importância académica, são de uma enorme 

utilidade para as empresas e as instituições na generalidade, no que respeita ao seu 

posicionamento no mercado. 

se que seria de incentivar o trabalho em rede ao nível dos 

observatórios, em Portugal e no exterior, por forma a uniformizar métodos e técnicas de 

recolha de dados e, assim, conseguir estabelecer comparações. Acordou-se que se deveria 

continuar a realizar encontros desta natureza, com regularidade bianual de preferência.
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