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Apresentação
Este quarto ciclo de seminários UTADINTUR (UTAD – Investigação
– Turismo) está dedicado ao tema “Como criar um turismo
adequado?” e enquadra-se na missão do Grupo 1 do CETRAD
(Turismo, identidades e património cultural) e da linha de
investigação sobre turismo e desenvolvimento. O conceito de
turismo adequado é um conceito dos estudos turísticos que já
se utiliza desde os anos 1980 (cf. Richter, 1987; Singh,
Theuns e Go, 1989) para definir um turismo que beneficie por
igual a locais e visitantes e que seja planificado de forma
apropriada em cada destino específico. Este ciclo de seminário
tem como objetivo abordar este conceito, de uma forma
transversal e com especial foco no turismo adequado para o
Norte interior de Portugal, área de intervenção preferencial

da UTAD. Outro objetivo deste ciclo é complementar a formação
dos nossos alunos da licenciatura em turismo através do debate
com investigadores, técnicos, políticos e empresários ligados
ao campo do turismo. Ao longo do ciclo tencionamos pensar
coletivamente a adequação de modelos de desenvolvimento
turístico aos diversos contextos sociais, culturais,
económicos e ambientais dos destinos.
Referências:
-RITCHER, Linda K. (1987): “The search for appropriate
tourism”, em Tourism Recreation Research, vol. 12 (2), pp.5-7.
-SINGH, Tejvir; THEUNS, Leo e GO, Frank M. (eds.) (1989):
Towards Appropriate Tourism: The Case of Developing
Countries.Bern: Peter Lang.
Dinâmica
Junto com os docentes Xerardo Pereiro e Edgar Bernardo, os
alunos do 3º ano da licenciatura em turismo constituirão o
staff de acolhimento aos oradores e assistentes. As
intervenções dos convidados serão gravadas audiovisualmente
sempre que autorizados, e os alunos farão um relatório de cada
uma das sessões de seminário.
Local do encontro
Polo II da ECHS (Escola de Ciências Humanas e Sociais) –
Edifício do DESG / CETRAD – Sala de aulas 1.17 (1º piso),
UTAD- Quinta de Prados, Vila Real, Coordenadas GPS: 41º
17’18.13” N, 7º 44’21.94” O
Horário
Fevereiro – junho de 2018 às quartas-feiras, das 14:30 às
16:30 horas
Organização: Xerardo Pereiro e Edgar Bernardo (UTAD – CETRAD)
e alunos do 3º Ano de Turismo da UTAD, Mais informação

Xerardo Pereiro: xperez@utad.pt
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