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"COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS – O CASO DE ALFERCE"
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO ALGARVE
A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) apresenta o projeto 
“Comunidades sustentáveis – o caso de Alferce”, desenvolvido em parceria com o 
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), no ano letivo de 2021-22. 

A proposta de trabalho inspira-se no objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
número 11, definido pelas Nações Unidas, “Cidades e comunidades sustentáveis” 
(tornar as comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis) para a sua 
concretização, e propôs a criação projetos de desenvolvimento turístico sustentável 
e relevante que interligam a comunidade, a economia e o ambiente.

Os projetos foram aplicados às Aldeias do Barrocal Algarvio (Alferce; Cachopo; 
Mexilhoeira Grande e Vila do Bispo), todavia, o projeto a concurso tem como objeto 
de estudo a freguesia de Alferce, concelho de Monchique, no Algarve. O processo 
envolveu cinco disciplinas e 17 alunos dos cursos de Gestão de Turismo e Gestão 
Hoteleira em Alojamento, tendo sido executados ao longo de 13 semanas.

COCKTAIL TEAM BARTENDER SCHOOL
COCKTAIL TEAM
Após percepção de uma lacuna no mercado, com a inexistência de uma escola 
especializada em Bar que formasse Bartenders de forma rápida, profissional, e os 
preparasse para o mercado de trabalho de forma altamente competente. Em 2005 
a Cocktail Team Bartender School abriu portas com uma missão muito clara - 
profissionalizar e elevar o serviço de Bar em Portugal através da qualidade dos 
Bartender. 

Acreditada pela DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho e 
detentora do selo de qualidade do Turismo de Portugal. Na escola cada aluno tem 
um Bar Próprio, kit com material de treino, manual, classroom, testes diários feitos 
em kahoot e APP de Cocktails e Gins. 

Atualmente dispõe de 24 cursos, totalmente direcionados para Bar, de curta, média 
e longa duração. Destaca-se o curso de nível intermédio – Premium Bartender – 
considerado o curso principal da escola, e o curso de nível superior - MBA 
Executivo em Gestão de Bar – que se realiza em parceria com a Universidade 
Autónoma de Lisboa, e é único no mundo.

FEED THE FUTURE
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO ALGARVE
O Feed the Future é um projeto colaborativo e interdisciplinar aplicado à Turma de 
Gestão e Produção de Cozinha na Unidade Curricular de Desenvolvimento de 
Produtos Gastronómicos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve do Turismo 
de Portugal. 

O seu principal objetivo é o desenvolvimento de produtos gastronómicos 
inovadores e sustentáveis com produtos endógenos do Algarve baseados em cinco 
pilares: A Laranja do Algarve (IGP), salicórnia, Pescado de aquacultura, Dieta 
Mediterrânica e a Sustentabilidade.

Para tal, tem como entidades parceiras a AlgarOrange, o IPMA, a Riafresh 
(Associação de Citrinos do Algarve) e o Instituto Superior de Engenharia Alimentar 
da Universidade do Algarve, e interliga as matérias: tecnologias das 
matérias-primas, Português, Inglês, Marketing digital, gestão de negócio e 
sustentabilidade no Turismo.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL - WORKSHOP 
INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO
INSIGNARE
O projeto do Workshop Internacional de Turismo Religioso da Escola de Hotelaria 
de Fátima, tem como principal objetivo a prestação de apoio ao congresso 
Internacional de Turismo Religioso, organizado pela Associação Empresarial, que se 
realiza em Fátima consecutivamente há 10 anos.

O papel da escola tem sido de ligação e suporte às atividades necessárias à 
realização deste congresso, envolvendo os alunos de Turismo na preparação do 
evento e interligação com o setor. Esta é uma oportunidade de dar aos alunos a 
perspetiva prática de integrarem equipas na realização de um certame turístico de 
dimensão internacional. 

Os alunos são desafiados a participar sendo integrados em várias tarefas 
operacionais do congresso. As equipas profissionais são compostas com alunos de 
vários anos do curso de Turismo, que são preparados previamente durante diversas 
disciplinas, para que possam desempenhar as suas funções, e serve ainda como 
uma oportunidade para acumularem conhecimento para as suas Provas de Aptidão 
Profissional.

WESTMONT INSTITUTE OF TOURISM & HOSPITALITY
NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) e o Westmont Hospitality Group 
(WHG) – um grupo internacional de hotelaria e gestão de ativos, formaram uma 
parceria para desenvolver e promover a educação de gestão avançada em 
hospitalidade, turismo e todas as indústrias orientadas para o serviço, criando o 
Nova SBE Westmont Institute of Tourism & Hospitality.

A missão do Westmont Institute é inspirar e preparar os líderes atuais e futuros em 
todos os setores de atividade, usando os princípios e a cultura da hospitalidade 
como uma abordagem centrada na experiência do cliente e focada na excelência 
do serviço para estimular organizações inovadoras e sustentáveis.

O projeto inclui uma área de especialidade em Hospitality & Customer Experience, 
em que os alunos têm um curriculum híbrido de cursos de gestão e hospitality, a 
que se junta um amplo programa de inovação e empreendedorismo, com aplicação 
prática na resolução de problemas reais das empresas. Os alunos trabalham 8 
meses em projetos em empresas globais como a Hilton International, Westmont 
Hospitality Group, Intercontinental Hotel Group, Grupo Pestana, Grupo DHM, Sana 
Hotels e desenvolvem a sua tese neste contexto.

IT-AMGABALGARVE - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ARTE DE 
MARIDAR E GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
O projeto IT-AMGABAlgarve da Universidade do Algarve assenta no 
desenvolvimento de uma plataforma online inovadora para a gestão de iguarias e 
vinhos do Algarve assim como de uma aplicação para dispositivos móveis para 
maridar comidas e vinhos do Algarve. 

Terá um inventário de receitas e vinhos com informação de sustentabilidade, 
nutricional e alergénica, ontologias, um modelo de maridagens, uma plataforma 
web responsiva com um sistema de gestão de fichas técnicas de receitas e vinhos e 
com um sistema de gestão e análise de menus.

STELLAE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DOS ASTROS
NA SERRA DA ESTRELA
ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPINHO
O projeto Stellae - Centro de Interpretação dos Astros na Serra da Estrela, consiste 
na criação de um centro interpretativo de astrologia e astronomia no ponto mais 
alto do território nacional, a Serra da Estrela. 

Este centro interpretativo será um espaço onde por um lado, se proporciona uma 
experiência astral, e por outro, um espaço de convívio, educação, gastronomia e 
acolhimento turístico. 

Este projeto distingue-se pela sua diferenciação de produto a nível Ibérico. Os 
visitantes têm múltiplas opções de como usufruir do espaço, sendo elas: enquanto 
espaço interpretativo, onde podem explorar, observar e aprender sobre os astros e 
a composição celestial; enquanto espaço formativo, onde acompanhados por um 
profissional que, em forma de palestra, dá aulas de astronomia; enquanto espaço 
espiritual, onde o visitante pode compreender a influência dos astros na vida 
humana, com leituras de mapas astrais e aulas de astrologia realizadas por um 
profissional.

MEZZE-ESCOLA
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE LISBOA
O Mezze-Escola é uma parceria entre a EHTLisboa e a Associação Pão-a-Pão. Já 
conta com duas edições e visa melhorar a empregabilidade e apoiar o processo de 
inserção na vida laboral da comunidade imigrante e refugiada em Portugal, através 
do empoderamento da comunidade migrante para exercício dos seus direitos 
(direito à educação, direito ao trabalho justamente remunerado) e deveres (sociais 
e fiscais). 

Existem dois caminhos de mudança, desenhados para atingir este objetivo: 

I) Reforçar as competências profissionais da comunidade migrante e refugiada, 
no sector da restauração, através de programa de formação certificada de 
500h. 

II) O segundo caminho de mudança capacita para o exercício de uma cidadania 
plena, consciente dos seus direitos e obrigações. Este caminho de mudança 
facilita o acesso ao mercado laboral, em condições de justiça e 
responsabilidade.

REANIMAR A LITERATURA - JANTAR NO RAMALHETE
ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA
O Projeto “Reanimar a Literatura” da Escola de Comércio de Lisboa, foi criado para 
proporcionar momentos de aprendizagem e reflexão através da literatura.

O projeto desenrola-se através da metodologia de trabalho projeto e requer uma 
interpretação da obra literária, do ponto de vista técnico, por parte dos alunos, 
aplicando-o a cada curso. Para finalizar, o mesmo é apresentado a toda a 
comunidade educativa.

O “Jantar no Ramalhete” surge como consequência do desenvolvimento deste 
projeto, após os alunos da Equipa de Restauração mostrarem vontade de fazer uma 
apresentação para um público externo. Esta proposta resultou na organização de 
um jantar formal inspirado na obra “Os Maias” de Eça de Queirós, para o qual foram 
convidadas entidades oficiais, entidades ligadas à literatura e à gastronomia, e a 
comunicação social. Neste jantar os alunos de Cozinha-Pastelaria confeccionaram e 
emprataram 6 pratos inspirados n’"Os Maias”, servidos pelos alunos de 
Restaurante-Bar.

VIANA DO CASTELO "DESTINO DE QUALIDADE"
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Como resposta ativa à situação pandémica e às dificuldades que o setor do Turismo 
enfrentava, a Câmara Municipal de Viana do Castelo criou a Rede Municipal de 
Turismo de Viana do Castelo em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de 
Viana do Castelo, a Associação Fórum Turismo, a Entidade Regional Turismo Porto 
e Norte de Portugal, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Associação 
Empresarial de Viana do Castelo, estabelecendo um compromisso coletivo de 
apoio aos profissionais do setor.

O foco desta colaboração interinstitucional é a promoção turística e a dinamização 
de ações e medidas destinadas às empresas e profissionais do setor do turismo de 
Viana do Castelo, atribuindo um selo “Destino de Qualidade” às empresas que 
concluam as ações com aproveitamento.

A primeira medida foi a conceção de um “Plano de Capacitação” para os 
profissionais do Turismo, com formação à medida para cada setor. Paralelamente 
foi elaborado um “Estudo dos Comentários dos Turistas nas Plataformas Digitais” 
que permitiu recolher informação relevante para a definição de estratégias a curto, 
médio e longo prazo. Foi também elaborado um e-book “Relatório Formativo” 
sobre o novo perfil do turista, com base na informação recolhida. E, em 2021, foram 
ainda realizados Meet Ups setoriais com o objetivo de estimular o networking entre 
as empresas e proporcionar condições para o trabalho em rede.

EDUARDO MORAES SARMENTO
ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA DO ESTORIL E
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
Atual sub-diretor do Curso de Turismo do ISMAT e responsável pela investigação e 
membro de Centros de Investigação. Foi também Diretor dos Cursos de Turismo do 
ISLA e do Curso de Turismo do ISPO. 

Foi subdiretor do mestrado de Turismo do INP, na ULHT e responsável pela 
coordenação do MBA em Turismo na Escola de Altos Estudos de Óbidos. É um dos 
membros fundadores da Plataforma Nacional Turismo (PNT) e membro de 
Comissões científicas de diversos eventos. 

Desde 2015 diretor da revista científica Revista Lusófona de Economia e Gestão das 
Organizações (R-LEGO), referee internacional de revistas de Turismo, membro 
(presidente, orientador e arguente) de mestrados e doutoramentos no âmbito do 
Turismo em várias Instituições de ensino superior, e autor de livros sobre o Turismo.

CLÁUDIA SEABRA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA - FACULDADE DE LETRAS
Orientou dezenas de Estágios e Projetos curriculares nas Licenciaturas na ESTGV. 
Orientou 98 Dissertações/Estágios/Projetos na FLUC, ESTGV e no European Master 
in Business Studies da Universidade de Leon. Orientou/a 5 Teses de Doutoramento 
e 1 trabalho de pós-Doutoramento na área de Turismo. Participou como arguente 
ou presidente do júri em provas públicas de Mestrado (40), de Doutoramento (5) e 
de Provas de Qualificação de Doutoramento (8). Participou em vários Projetos 
Pedagógicos: criação de novas unidades curriculares nas licenciaturas e mestrados 
da FLUC e ESTGV. Participou na criação de novos cursos: Mestrado em Gestão 
Turística (ESTGV) e Semestres Internacionais de Tourism, Management, Marketing, 
Entrepreunership e Communication and Multimedia (ESTGV). 

Responsável pela coordenação do Doutoramento em Turismo, Património e 
Território (FLUC) desde 2018, membro da Comissão Científica do Departamento de 
Geografia e Turismo desde 2021 e foi membro do Conselho Pedagógico da ESTGV 
entre 2014-2016.

NUNO ALEXANDRE PEREIRA ABRANJA
ISCE - INSTITUTO SUPERIOR DE LISBOA E VALE DO TEJO
Responsável por 368 estágios curriculares em empresas turísticas, 43 estágios de 
mobilidade internacional em empresas turísticas estrangeiras, 126 empregos 
atribuídos a alunos (1º emprego) em Turismo, 33 empregos atribuídos a ex-alunos 
(2º emprego ou mais) em Turismo, orientação de 318 teses de licenciatura em 
Turismo, orientação de 39 planos de negócio de alunos de Turismo, em que 8 
resultaram na criação de empresas, arguição de 34 teses de doutoramento e 
mestrado e 46 artigos científicos.

É membro dos comités científicos de revistas científicas internacionais e de 
congressos internacionais, e organizou centenas eventos científicos e culturais com 
alunos e empresas de turismo. Lecionou 57 disciplinas diferentes no ensino 
superior, profissional e formação e é autor de 8 livros publicados.

 Coordena o projeto “ReCriArt”, entre o ISCE e o Exército de Salvação, que consiste 
na aplicação de um conjunto de ações de formação em Turismo a pessoas em 
condição de sem abrigo, para serem ‘anfitriões’ de turistas e guias locais 
diferenciadores, visando gerar emprego e consequente qualidade de vida social e 
económica.

PAULO JORGE DOS SANTOS ALMEIDA
ESTM - POLITÉCNICO DE LEIRIA
Atualmente é membro do Conselho Académico do Instituto Politécnico de Leiria 
(PLeiria) (desde 2010), do Conselho de Coordenação da Avaliação de Desempenho 
dos Docentes do Instituto Politécnico de Leiria (desde 2014), Coordenador, 
representando o PLeiria, na RUN-EU, Regional Network University, do Work 
Package 4 – European Mobility Innovation (desde novembro de 2020) e membro 
integrado do CiTUR  (desde 2017).

Desenvolveu funções como Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar (ESTM) (entre 2014 e 2022), Subdiretor da Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar (ESTM) (entre 2010 e 2014), Coordenador Executivo da RIPTUR – 
Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo 
(entre 2018 e 2021). 

Foi membro do Conselho Fiscal da Leader Oeste (entre 2019 e 2022), do 3º 
Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria (entre 2017 e 2021), foi 
Coordenador do Curso de Marketing Turístico (entre 2007 e 2009), Coordenador 
do Curso de Gestão Turística e Hoteleira (entre 2004e 2008), Coordenador do 
Curso de Gestão Turística e Hoteleira (entre 2003 e 2004), Colaborador do 
Observatório do Turismo (entre 2003 e 2004), júri em diversos concursos públicos e 
orientador de diversas Teses Doutoramento e Mestrado.

SÉRGIO DE JESUS TEIXEIRA
ISAL MADEIRA - UNBEATABLE REASONS -
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO UNIPESSOAL LDA
Participação na Comissão de Avaliação Externa da A3ES da Licenciatura Gestão de 
Atividades Turísticas e Gestão e Administração Hoteleira da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto – IPP; da Licenciatura Gestão 
Hoteleira e em Turismo do Instituto Superior de Administração e Gestão – ISAG; E 
do Mestrado em Turismo, da Licenciatura em Gestão do Lazer e Animação Turística 
(diurno e pós laboral) e da Licenciatura em Gestão Turística (diurno e pós laboral) 
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril - ESHTE.

Autor de diversos artigos científicos e livros da área.

JORGE SANTOS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA
Desde 2017 que é Diretor dos Cursos Profissionais do Agrupamento de Escolas de 
Proença a Nova – diretor dos Cursos Profissionais de Técnico de Turismo Ambiental 
e Rural, Técnico de Animação Sociocultural e Técnico de Comércio.

Foi docente de algumas das disciplinas técnicas dos referidos cursos profissionais, 
sendo responsável pela colocação dos alunos em formação em contexto de 
trabalho (FCT), professor acompanhante dos mesmos, assim como orientador de 
Provas de Aptidão Profissional, nas mais diversas áreas associadas ao Turismo e ao 
Comércio.  

Foi membro do Grupo de Rede dos CP de Técnico de Turismo e Turismo Ambiental 
e Rural, Coordenador de projetos ligados ao ambiente, tais como Programa Eco – 
Escolas, Jovens Repórteres do Ambiente e Concurso YEP Forest, e Diretor do Curso 
Profissional de Técnico de Turismo, Escola Profissional da Figueira da Foz.

DANIELA ANDREIA PACHECO SILVESTRE
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE PORTIMÃO - TURISMO DE PORTUGAL
Foi formadora coordenadora dos projetos finais “plano de negócios” de nível V das 
turmas de Gestão de Restauração & Bebidas e Gestão e Produção de Cozinha: 
organizou e coordenou projetos de formandos e formadores, com envolvimento de 
entidades de referência e os seus membros dirigentes no momento de 
apresentação dos projetos finais (2021);

Foi Membro do Projeto Técnico-Pedagógico realizado através de um plano de ação 
a três anos (2020), foi jurada técnica de Restaurante/Bar do 44º Campeonato das 
profissões organizado pelo IEFP em Setúbal (2020), Formadora coordenadora dos 
trabalhos finais de curso de nível 4 na área de restauração e bebidas (2020 e 2021), 
na qualidade de técnica especializada & juradas das provas e jurada das Provas de 
Aptidão Profissional (PAP) de Restauração e Bebidas no Agrupamento de Escolas 
do Rio Arade (2018).

É atualmente formadora elegível da Bolsa de avaliadores do programa Erasmus + 
2021-2027 (ao nível europeu).

TÂNIA ELISABETE REIS DOS SANTOS PEREIRA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA
OESTE-ESCOLA SECUNDÁRIA D.DUARTE
Realização do Webinar Turismo e Sustentabilidade no Sector Hoteleiro (2021), no 
âmbito do 1º ano do Mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo, e da 
videoconferência "Seminário de Bar" (2021) com envolvência de nomes de renome 
na área do bar.

Participação como coordenador/mentora no acompanhamento de alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Restaurante e Bar do Agrupamento de Escolas Coimbra 
Oeste no Concurso Jovem Talento da Gastronomia nos anos letivos 2015/2016 (com 
vitória na etapa regional Norte na categoria de Bar), 2016/2017 (com vitória na 
etapa regional Norte na categoria de Bar) e 2018/2019 (com presença na final 
nacional na categoria de artes de mesa e arroz bom sucesso).

Orientadora das Provas de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Técnico de 
Restaurante e Bar e orientadora da Formação em Contexto de Trabalho do Curso 
Profissional de Técnico de Restaurante e Bar, em diversos anos letivos.

RICARDO JORGE PAULA DOS PRAZERES DIAS
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE PORTALEGRE
Desde 2021 que integra a equipa do TdP, sendo responsável pela revisão de 
documentação e elaboração dos “Guiões de Estágio para Alunos e Entidades”, e 
“Estatuto do Estagiário”. No mesmo ano integrou uma task-force de preparação 
para a renovação tecnológica das Escolas do TdP.

A convite da DFR TdP integrou a equipa de desenvolvimento do “Curso Avançado 
de Escanções”, contribuindo para a criação do plano curricular e sendo responsável 
pelo criação, estruturação e desenvolvimento de conteúdos para o módulo de 
“Marketing de Vinhos”.

Foi Coordenador de Curso na Área de F&B, tendo como responsabilidade a 
preparação e acompanhamento do processo formativo em todos os cursos (2016 a 
2020). De forma recorrente ainda exerce tutoria dos processos de estágio dos 
alunos da EHT Portalegre.

SÉRGIO DE JESUS TEIXEIRA
ESCOLA PROFISSIONAL DR. FRANCISCO FERNANDES &
ESCOLA PROFISSIONAL DR. SÉRGIO TEIXEIRA
Tem sido professor convidado para inúmeras escolas de formação profissional na 
RAM para lecionar módulos na área do turismo e coordenou dezenas de estágios 
curriculares no turismo e hotelaria, entre essas escolas a Escola Profissional Dr. 
Francisco Fernandes, Escola dos 2ºs e 3ªs Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos. 

Em 2021 abriu o próprio centro de formação Unbeatable Reasons - Investigação 
&amp; Desenvolvimento Unipessoal LDA e em 2022 registou e está no processo de 
autorização de funcionamento da própria escola profissional, a Escola Profissional 
Dr. Sergio Teixeira no concelho de Câmara de Lobos – Madeira, que tem como foco 
o ensino profissional nas áreas do turismo. 

Neste momento e ao abrigo do FSE é Gestor e Coordenador de projetos de 
formação profissional para ativos e desempregados que ultrapassam 1 milhão de 
euros de financiamento, sendo o principal foco as áreas de tecido empresarial do 
turismo e hotelaria.

JOÃO PEDRO MARTINS FREITAS
TURISMO DE PORTUGAL, IP
Mestre em Gestão com especialização em Estratégia e Empreendedorismo na 
Católica Lisbon School of Business & Economics e licenciado em Economia na 
Universidade do Minho. Atualmente é Director of Growth & Partnerships na Host 
Hotel Systems, formador em 4 das 12 Escolas do Turismo de Portugal, com cerca de 
850 horas de formação lecionadas durante o ano letivo 21/22 (nas áreas de 
Marketing Digital, Empreendedorismo, Vendas e Tecnologia); é formador de 
Marketing Digital na Associação Diretores de Hotéis de Portugal nos diversos 
cursos de gestão hoteleira organizados pela entidade. Na sua experiência 
profissional desempenhou cargos como: Head Of Business Development na HiJiffy, 
Head of Operations & Marketing na Breadfast, colaborou ativamente com a a 
Factory Braga no âmbito da formação em Marketing Digital, sobretudo ao nível dos 
cursos com foco no turismo.

AFONSO MAGALHÃES
MAMA SHELTER LISBOA
Mestre em Hospitality Management pela Cornell University e licenciado em Gestão 
Hoteleira pela Universidade Europeia. Actualmente é Diretor de Vendas, sendo 
responsável pelas equipas de Vendas, Revenue, Reservas e Grupos & Eventos, do 
novo Mama Shelter Lisboa, a nova marca Lifestyle do Grupo Accor, no centro de 
Lisboa. Na sua experiência profissional desempenhou cargos como: Sales Executive 
no Grupo Altis Hotels, onde foi responsável por gestão de contas de vários 
segmentos, para 5 Unidades Hoteleiras diferentes em Lisboa; Sales Manager no 
segmento de Corporate & Mice do Grupo Minor Hotels em Portugal, onde foi 
responsável por 14 Unidades de Norte a Sul e Sales Manager do grupo Eurostars, 
onde foi responsável pelas 15 Unidades de Norte a Sul de Portugal no que toca a 
Vendas & Marketing.

HÉLDER TIAGO DA SILVA LOPES
UNIVERSIDADE DO MINHO
Doutor com dupla certificação na Universidade do Minho e na Universidade de 
Barcelona, com uma tese de doutoramento sobre a relação entre turismo, conforto 
térmico dos turistas e alterações climáticas na Área Metropolitana do Porto. É 
mestre em Geografia com especialização em Turismo Rural e licenciado pela 
Universidade do Minho. Atualmente é assistente convidado na Universidade do 
Minho, lecionando nas áreas disciplinares relacionadas com turismo, alterações 
climáticas e proteção civil, é investigador do Laboratório de Paisagens, Património 
e Território e do Grupo de Climatologia do Instituto de l’Aigua, dá formação no 
Instituto de Emprego e Formação Profissional e é redator de conteúdo na 
Meteored. Na sua experiência profissional desempenhou cargos como, formador, 
em grau de licenciatura, de matérias como Geografia de População, Geografia 
Humana e Geografia do Turismo.

PAULO JORGE ARAÚJO
PESTANA HOTEL GROUP
Formado em Técnico de Turismo na Escola Profissional Agostinho Roseta e detentor 
de formações como Customer Relationship Management, Digital Strategy and 
Marketing Performance e General Data Protection Regulation in Hospitality and 
Restaurants e certificado com o o CCP – Certificado de competências Pedagógicas 
pela instituição RfaAcademy. Atualmente é Diretor de Hotel no Pestana Casablanca, 
Marrocos, unidade do Pestana Hotel Group. Na sua experiência profissional 
desempenhou cargos como: estagiário no Grupo Vila Galé, empregado de mesa no 
Altis Belém Hotel&Spa, membro da equipa de bar do Hotel Tivoli Oriente, 
estagiário na TAP Air Portugal, formador da Escola Profissional Agostinho Roseta e 
no IEDP – Instituto de Educação e Desenvolvimento Profissional, comercial e 
assistente de direção da unidade Lux Lisboa Park Hotel, diretor Geral do Lisboa 
Carmo Hotel e sócio fundador da escola profissional EDUCHIADO.

ALBANO MANUEL GONÇALVES PEREIRA
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE VIANA DO CASTELO
Formado em Gestão Hoteleira pela Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do 
Castelo, licenciado em Educação Física e Desporto, pelo ISMAI e detentor dos 
cursos de Instrutor de Musculação e Personal Trainer pelo CEFAD. Atualmente é 
Sócio-Gerente do Grupo Terracota (Tribuna Sports Bar), professor de 
Restaurante/Bar na EPRALIMA (nas matérias Preparação de bebidas simples e 
Preparação de bebidas compostas), na ETAP V. P.  ncora (nas matérias Teoria de Bar, 
Serviço de Bar e Fine Dining) e na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do 
Castelo (nas matérias Teoria de Bar, Serviço de Bar, Mixologia e Técnicas de 
Serviço). Na sua experiência profissional desempenhou cargos como: chefe de 
Bares dos restaurantes Terminal 4450, Fava Tonka, Esquina do Avesso, Sushiaria e 
Quinta do Avesso, assistente de F&B no 8 Villas Hotel, estagiário em Restaurante e 
Bar no Hotel Riu Garoé Tenerife, Vice-Presidente da ADA Maia Ismai e professor na 
Câmara Municipal da Maia.

FRANCISCO GALVEIAS COPETO
TURISMO DE PORTUGAL
O seu método de ensino baseia-se numa comunicação simples e percetível para 
todos os graus de conhecimento em Marketing Digital. 

A metodologia utilizada recorre a casos reais relacionados com o turismo, 
ilustrativos de boas práticas de Marketing Digital. Com base no princípio do funil de 
conversão, ensina os formandos a desenvolver estratégias digitais 100% práticas, 
trabalhando as diversas ferramentas do Marketing Digital numa visão 360º. Esta 
abordagem passa por explicar e ilustrar a teoria da jornada do cliente, de forma que 
os formandos a possam adaptar aos sues próprios negócios. 

GUILHERME MIGUEL CACHENÉ CORTES
TURISMO DE PORTUGAL - ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE PORTALEGRE
Durante os anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021, lecionou turmas de nível IV nos 
Cursos de Técnico de Cozinha e Pastelaria e Restaurante e Bar e cursos de curta 
duração através da Academia Digital do Turismo de Portugal, em regime não 
presencial.

Foram aplicadas metodologias adaptadas, de acordo com o público-alvo, 
cumprindo as orientações técnico pedagógicas da rede de escolas e do modelo de 
formação. Para os alunos de nível IV, as metodologias usadas consistiram na 
lecionação dos conteúdos da disciplina com recurso ao TEAMS onde, fazendo uso 
dos diversos recursos se continuou o percurso de formação. Já pela Academia 
Digital, foi disponibilizada a participação online dos alunos apenas em áudio ou em 
áudio via WhatsApp, para que cada participante pudesse expor as suas dúvidas de 
forma mais desinibida e confortável.

SANDRA VIEIRA VASCONCELOS
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO - INSTITUTO POLITÉCNICO
DO PORTO
Atendendo à sua formação e áreas de intervenção, tem vindo a desenvolver 
investigação aplicada nas áreas da tecnologia educativa no âmbito da formação 
superior em turismo. 

Para além da sua tese de doutoramento em blended learning no ensino superior, na 
prática, participou no projeto europeu E-CUL-TOURS, cujo objetivo foi desenvolver 
módulos de formação em regime online e misto com vista à formação de futuros 
gestores culturais, desenvolveu trabalho no âmbito do digital storytelling ligado à 
promoção turística; Criou o projeto Podcastnic, uma série de podcasts dedicada à 
aprendizagem de Inglês; É uma das responsáveis pelo projeto Sustentabilidade e 
Turismo, que assenta na dinamização de um blogue e na produção de conteúdos. 
Utiliza tecnologia e plataformas digitais no âmbito das suas aulas (Moodle, H5P, 
PearDeck e Flipgrid), tendo artigos e capítulos de livro publicados sobre estas 
experiências de aplicação prática no âmbito do turismo.

MARCO GOUVEIA
ESCOLA MARKETING DIGITAL, ISEG, ISCTE, CATÓLICA LISBON SCHOOL
OF BUSINESS AND ECONOMICS, IPAM, COIMBRA BUSINESS SCHOOL
Ao longo das formações utiliza várias metodologias: expositiva, demonstrativa, 
interrogativa, Brainstorming, entre outras. 

Assume uma necessidade de diversificação de métodos de formação para manter 
os alunos interessados na formação, melhorar o nível de compreensão e retenção 
da informação, e ativar os diferentes estilos de aprendizagem. Cada formação é 
preparada de forma personalizada para a turma em questão, com metodologias e 
temas diferentes, de acordo com os objetivos e expectativas dos alunos. Além 
disso, esta diversificação tem também o objetivo de tornar as sessões mais práticas 
e interativas, incentivando a participação dos alunos, com o objetivo de os 
capacitar para colocarem os conhecimentos em prática no futuro.

JOÃO PEDRO MARTINS FREITAS
ESCOLAS DO TURISMO DE PORTUGAL
Utiliza como metodologia preferencial nas suas formações a análise de casos de 
estudo, onde tenta recriar situações e problemas reais e convida os participantes, 
seguindo as diferentes matérias a tentar resolvê-los. 

A título de exemplo, nas aulas de empreendedorismo incentiva os alunos a 
resolverem problemas da sua área de estudos de forma a apresentarem soluções 
no final dos módulos. Utiliza o método expositivo e demonstrativo, sobretudo para 
ser capaz de dar as componentes mais teóricas. Varia constantemente entre estes 
dois métodos, de forma a manter os níveis de concentração e motivação elevados.

HOST HOTEL SYSTEMS
A Host Hotel Systems é uma empresa de consultoria, desenvolvimento e 
comercialização de soluções tecnológicas para a área de Hospitality, pelo que as 
funções atribuídas a cada colaborador são bastante distintas. Neste sentido, 
proporciona um plano de integração que incorpora um plano de crosstraining, bem 
como atividades de teambuilding, por forma a apoiar a adaptação e as relações 
interpessoais dos novos colaboradores, assim como desenvolver o know-how dos 
produtos e das várias áreas de trabalho da Host.

Destaca-se por uma política de recrutamento efetivo, sendo “regra da casa” firmar 
de imediato contratos com os novos colaboradores. Em 2022, 25% dos 
colaboradores recrutados, foram recrutados diretamente de Instituições de Ensino 
parceiras da Host.

INTERCONTINENTAL PORTO - PALÁCIO DAS CARDOSAS
O InterContinental Porto - Palácio das Cardosas, unidade hoteleira da IHG Hotels & 
Resorts, disponibiliza estágios para todos os Departamentos existentes na unidade, 
sejam estes Departamentos Operacionais ou Departamentos Administrativos.

Após o primeiro contacto com o estagiário, procuram conhecer as suas 
preferências e interesses, com o objetivo de atingir as suas expectativas ao longo 
do período de estágio. Dependendo do Departamento, o estagiário durante o seu 
período de estágio irá ter oportunidade, de primeiramente, observar as tarefas 
desempenhadas no departamento em específico e, de seguida, colocá-las em 
prática

PORTOBAY HOTELS & RESORTS
A PortoBay, acolhe, anualmente, estágios Curriculares, Extra curriculares, Erasmus, 
Estágios Profissionais e de Desenvolvimento, de diferentes entidades de ensino. 
Neste momento trabalham com 55 entidades nacionais e internacionais, assumindo 
assim, o envolvimento em diferentes planos de estágios com requisitos específicos. 

Pretendem  contribuir para uma experiência enriquecedora na hospitalidade, com 
foco na capacitação e treino em contexto real de trabalho com planos de estágio 
feitos à medida das orientações académicas e com o perfil do estagiário. No início 
do estágio são definidos o departamento e secções sobre as quais irá incidir o 
estágio, não sendo este um plano fechado. Reunidas as condições por parte da 
operação do hotel, e caso se verifique o potencial e interesse do estagiário, as 
funções poderão ser ajustadas ou até alteradas.

PLATEFORM
A Plateform trabalha com as suas equipas para que os planos de estágio sejam 
variados e ricos do ponto de vista pessoal e profissional. 

No final do estágio o estagiário deverá ter uma visão holística da sua área de 
formação. Deverá ter a capacidade de perceber com maior clareza o que é 
esperado de um profissional da sua área de formação, passando por todas as 
estações agregadas à sua função pretendida. É fomentado também, sempre que 
possível, que o estagiário tenha contacto com outros profissionais da área e não 
apenas com o seu tutor. Dos estagiários recebidos em 2022, parte foram para a 
sede e os restantes para diferentes áreas das operações.
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