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PROPOSTA PARA “PROGRAMA DE PÓS-DOUTORAMENTO EM TURISMO” 
(Ao abrigo do Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 

16502-16503) 
  

-Modalidades (artigo 2º do regulamento): 
1) Pós -doutoramento a título individual: projeto de pós – doutoramento desenvolvido por um doutorado no âmbito das atividades promovidas 
pelas Escolas da UTAD ou Centros de investigação associados; 
2) Pós -doutoramento em curso especializado: projeto de pós--doutoramento desenvolvido por um doutorado no âmbito de um curso de pós -
doutoramento organizado pelas Escolas da UTAD ou Centros de Investigação associados. 

 
E PROGRAMA DE “ESTADIAS CURTAS” EM “TURISMO” 

(UTAD, Vila Real, Portugal) 
https://www.utad.pt/ 

https://www.utad.pt/
mailto:xperez@utad.pt
mailto:rbento@utad.pt
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2. Situação atual do turismo na UTAD.  
 2.1. A docência do turismo na UTAD. 
 2.2. A investigação do turismo na UTAD. 
3. Proposta estratégica de pós-doutoramento em turismo 
 
Introdução 
Neste documento apresentamos uma proposta fundamentada para a criação de um pós-doutoramento em turismo na UTAD, com base na 
docência e investigação turística desenvolvida pela UTAD durante mais de 20 anos. O turismo, enquanto área disciplinar/científica, é uma 
subárea específica da UTAD: “16. Desenvolvimento, Sustentabilidade e Turismo” (Despacho da UTAD nº 6730/2018, Diário da República 2ª 
série, nº 131, 10 de julho de 2018, pp. 19034-19035; e Despacho RT.02/2019). De acordo com o “Regulamento dos investigadores em Pós-
Doutoramento na UTAD” (Regulamento nº 108/2012, publicado em Diário da República 2ª série, nº 49, de 8 de março de 2012, pp. 8774-8775) 
e a sua proposta de alteração (Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-
16503), consideramos que a UTAD reúne condições humanas e materiais para oferecer um pós-doutoramento em turismo, através do CETRAD 
(cf. https://www.cetrad.utad.pt/), onde existe uma linha de investigação sobre “Turismo e Desenvolvimento”. 
 
1. Breve enquadramento histórico da formação em turismo na UTAD 
A licenciatura em Recreação, Lazer e Turismo foi criada pelo despacho 6843/97 (Diário da República, IIª Série n.º 200 de 30 de agosto de 
1997), e entrou em funcionamento, no Polo da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) na cidade de Chaves, no ano letivo de 
1998/1999. A duração do curso era de cinco anos, com uma estrutura curricular baseada em disciplinas semestrais. O 5º ano estava centrado 
no desenvolvimento de um estágio de práticas em instituições e empresas e no desenvolvimento de um projeto de investigação turística.  

No ano 2005, e com o desenvolvimento positivo da licenciatura em turismo, por Aviso nº 4967/2005 foi criado no Polo da UTAD em 
Chaves o Curso de Mestrado e Pós-Graduação em Turismo, Recursos Locais, Animação e Desenvolvimento que conferia: Grau de Mestre em 
Turismo (aprovação na parte curricular e na dissertação); Diploma de Pós-Graduação em Turismo (aprovação na parte curricular). Este 
segundo ciclo iniciou em 2006-2007 a sua primeira edição, tendo sido em 2008 adequado ao processo de Bolonha (Diário da República, 2ª 
Série, nº 60, 26 de Março de 2009) e esteve em funcionamento até 2011, em que não abriu por decisão da direção do curso. 

No ano 2008 foi realizado o registo de adequação ao processo de Bolonha (R/B-AD105/08) da Licenciatura, mudando a duração do curso 
de 5 para 3 anos. Igualmente mudou também a sua designação de “Licenciatura e Recreação, Lazer e Turismo” para “Licenciatura em 
Turismo”, que é a que hoje em dia está em vigor. 

Em 2013 foi remodelado o plano de estudos, atualmente em vigor (https://www.utad.pt/estudar/cursos/turismo/ ). A partir do ano 2014-
2015 o curso deixou de funcionar no Polo da UTAD em Chaves, por encerramento do campus, e passou a funcionar em Vila Real, o campus 

https://www.cetrad.utad.pt/
https://www.utad.pt/estudar/cursos/turismo/
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central e hoje único campus da UTAD. Em 2015 foi publicado em Diário da República o Regulamento da Licenciatura em Turismo da UTAD 
(Diário da República, 2ª série, nº 43, 3 de março de 2015, pp. 5319-5322, cf. https://dre.pt/application/file/a/66643664), atualmente em vigor. 
  
2. Situação atual do turismo na UTAD  
 
2.1. A docência do turismo na UTAD 
A formação em turismo na UTAD é uma formação multidisciplinar ancorada no DESG (Departamento de Economia, Sociologia e Gestão) – 
ECHS, mas transversal a toda a UTAD, com docentes de praticamente todas as escolas da UTAD. A visão do curso é eclética, polivalente e 
articulada: humanista, empresarial, gerencial e tecnológica. É uma formação universitária superior orientada ao melhor desenho de produtos e 
experiências turísticas e à planificação e gestão de empresas e destinos turísticos. Um curso de hospitalidade com identidade territorial: Vila 
Real, Douro, TMAD, Norte interior, Norte de Portugal, Euro-região Norte de Portugal – Galiza, Noroeste da península Ibérica. Um curso muito 
ligado ao CETRAD interligando investigação e docência, tornando os alunos investigadores e primeiros recetores do conhecimento dos 
investigadores seniores. Um curso com estágio curricular integrado e com bom relacionamento com o tecido político-institucional e empresarial. 
Um curso com uma filosofia focada no turismo sustentável, ético e responsável. Um curso com orientações éticas e com uma participação 
destacada dos alunos na sua própria formação. Um curso com gestão democrática e etocrática, docentes funcionários e alunos com voz, voto e 
decisões coletivas para uma melhor governança. Alunos com formação “multibanco”, saberes multidisciplinares, profissionais da hospitalidade, 
do acolhimento e da interculturalidade. E um corpo docente altamente qualificado e empenhado na formação dos alun@s.     

Os números da licenciatura em turismo da UTAD são os seguintes:  

 146 Alunos inscritos (41,4% homens; 58,6% mulheres) em 2018-2019; 

 5ª melhor média de entrada de todos os cursos superiores de turismo do país em 2017: 14,29; 330 candidatos na 1ª fase para 45 vagas 
em 2017-18;  

 33 Docentes (31 doutores; 5 doutores em turismo, 1 doutorando em turismo, mais doutores em gestão e ciências sociais aplicadas ao 
turismo, mais doutores em línguas, ciências naturais, gestão, economia, engenharia civil...); 

 Formamos 650 licenciados em turismo pela UTAD desde 2003. 

 22 acordos Erasmus com universidades europeias muito importantes.  
 
2.2. A investigação do turismo na UTAD. 
A investigação turística da UTAD enquadra-se no CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, classificado 
internacionalmente pela FCT como “Muito Bom”. Ver: https://www.cetrad.utad.pt/ ) no qual existe uma linha sobre “Turismo e Desenvolvimento” 
(coordenada por Xerardo Pereiro) e um grupo sobre “Turismo, identidades e património cultural” (coordenação de Eduardo Gonçalves – ISMAI-
CEDTUR). 
 O histórico de projetos de investigação do CETRAD focados no turismo é o seguinte:  
 
 
 

https://dre.pt/application/file/a/66643664
https://www.cetrad.utad.pt/
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Ano  Projeto Montante UTAD 

2004-2005 Estudo estratégico do turismo nas cidades do Eixo Atlântico (projeto Interreg do Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular) dirigido pelo Prof. Dr. Xulio Pardellas (Universidade de Vigo-Galiza). 

12.000 Euros 

2006-2008 “Cultura e Turismo entre os Kuna do Panamá”. Financiamento: National Geographic Society (GRANT 8185-07). 
Investigadores colaboradores: Cebaldo de León Inawinapi (CETRAD -UTAD), Mónica Martínez Mauri 
(Universidade Autónoma de Barcelona).  

17.000$ USD 

2008-2011 “Estudo estratégico do turismo em Kuna Yala (Panamá)”. Financiamento: SENACYT (“Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnologia” – Governo de Panamá). Investigadores colaboradores: Cebaldo de León Inawinapi 
(CETRAD -UTAD), Mónica Martínez Mauri (Universidade Autónoma de Barcelona), Jorge Ventocilla Cuadros 
(CELA – Centro de Estudos Latinoamericanos, Panamá), Yadixa del Valle (Universidade de Panamá). Código do 
contrato: CID07-009.  

55.000$ USD 

2008-2011: “O discurso geopolítico das fronteiras na construção sócio-política das identidades nacionais: O caso da fronteira 
hispano-portuguesa nos séculos XIX e XX”, dirigido pelo Prof. Dr. Heriberto Cairo Carou (Universidade 
Complutense de Madrid) e financiado pelo Ministério de Educação e Ciência (Espanha). Referência do projeto: 
SEJ2007-66159.  

3000 Euros 

2010-2012 “A experiência global em turismo rural e desenvolvimento sustentável de comunidades locais”. Investigadora 
principal: Prof.a Dr.a Elisabeth Kastenholz (Universidade de Aveiro). Financiado pela FCT (Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia), com a referência PTDC/CS-GEO/104894/2008.  

Financiamento do projeto: 121.998 
Euros. 

2010 Candidatura AMAT I, submetida a Turismo de Portugal para financiamento de projetos através da contrapartida 
anual 2009 da Zona de jogo de Vidago-Pedras Salgadas, sob proposta da Associação de Municípios do Alto 
Tâmega (AMAT). Investigadores colaboradores: Varico Pereira, Verónica Joukes, Isabel Costa e Duarte Morais 
(CETRAD). Componentes: a) Fundação Nadir Afonso; b) Ciclovia intermunicipal de Vila Pouca de Aguiar; c) 
Parque Histórico das Minas da Borralha – Montalegre; d) ANIMAT: Animação turística do Alto Tâmega.  

4.598 Euros. 

2011 Candidatura AMAT II, submetida a Turismo de Portugal para financiamento de projetos através da contrapartida 
anual 2009 da Zona de jogo de Vidago-Pedras Salgadas, sob proposta da Associação de Municípios do Alto 
Tâmega (AMAT). Investigadores colaboradores: Varico Pereira, Verónica Joukes, Isabel Costa e Duarte Morais 
(CETRAD). Componentes: a) Casa do vinho de Valpaços; b) Pólo museológico de Boticas; c) Parque de Lazer 
do Rio Beça – Ribeira de Pena; d) ANIMAT II: Animação turística do Alto Tâmega. 

6.137,70 Euros. 
 

2011-2012 Investigador responsável pelo projeto “As culturas do trabalho e do lazer no Barroso”. Candidatura do CETRAD 
em colaboração com o Ecomuseu do Barroso e a Câmara Municipal de Montalegre, aprovada pelo programa 
ON.2 Norte. Diretor: Xerardo Pereiro. Investigadora colaboradora: Daniela Araújo. Referência do contrato: 
RS0129. 

30.000 Euros 

2011-2014 “Estudos de monitorização de impacto da valorização do património no turismo e nas comunidades educativas 
da região de Chaves”. Investigação financiada pela Câmara Municipal de Chaves. Investigadores da equipa: 
Verónica Joukes, Isabel Costa, Duarte Morais, Francisco Diniz e Xerardo Pereiro (CETRAD). Referência do 
contrato: RS 0155. 

25.000 Euros 

2011-2013 “Rede Ibero-americana para o uso turístico responsável dos recursos naturais” (RITA), coordenação do Prof. Dr. 
Agustín Santana  (Universidade de La Laguna, Canárias, Espanha), financiada pela Fundação CYTED e o 
Ministério de Ciência e Inovação (Espanha). Contrato: CS0210-10987-E (subprograma SOCI) 2011-2012. Ver: 
www.red-rita.com   

18.000 Euros 

2011-2014 Projeto CSO2011-29529-C04-03, financiado pelo “Ministerio de Ciencia e Innovación” (Espanha), com o título 
“Dinâmica, situação actual e análise prospectiva 2000-2020 do turismo de fronteira como motor de 

Montante do projeto: 16.000 Euros 

http://www.red-rita.com/
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desenvolvimento na Galiza” (https://sede.micinn.gob.es/cve), dirigido pelo Prof. Dr. Xulio Pardellas (Universidad 
de Vigo).   

2012-2014 “Turismo: Aportações Teórico-Metodológicas”, dirigido pelo Prof. Dr. Roque Pinto (Universidade Estadual de 
Santa Cruz - Brasil), sob o número 00220.1700.1076. Outros membros: Prof. Dr. Carlos Alberto Steil (UFRGS - 
Brasil) e Prof. Dr. Agustín Santana (ULL-Espanha). 

6000 Euros 

2013-2016 Projeto “Desenho de cenários ótimos de governança turística em Reservas de la Biosfera", dirigido pelo Prof. Dr. 
Agustín Santana (Universidade de La Laguna, Canárias, Espanha), com o código: GOBTUR: CSO2012-38729-
C02-01. Financiado pelo “Ministerio de Ciencia e Innovación” (Espanha). 

Montante atribuído ao projeto: 15.912 
Euros. 

2013-2015 Investigador colaborador da equipa do projeto “Discursos, imagens e práticas culturais sobre Santiago de 
Compostela como meta dos Caminhos de Santiago”, dirigido pelo Prof. Dr. Elias Torres Feijó (Universidade de 
Santiago de Compostela), com a referência: FFI2012-35521. Financiado pelo “Ministerio de Ciencia e 
Innovación” (Espanha). 

Montante atribuído ao projeto: 25.000 
Euros. 

2015-2018 Projeto internacional “CULTOUR plus: Innovation and Capacity Building in Higher Education for Cultural 
Management, Hospitality and Sustainable Tourism in European Cultural Routes”, Erasmus plus aprovado pela 
União Europeia, Nº DE CONTRATO 2015-1-ES01-KA203-016142, liderado pela Universidade de Extremadura 
(Espanha). Ver: http://www.cultourplus.info/pt/ 

Financiamento total de 189.135 Euros 
(20.000 Euros para a UTAD-
CETRAD). 

2016-2019 Projeto de I&D DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro”, n.º da operação NORTE-01-
0145-FEDER-000014, na sua linha de investigação intitulada BEST, cofinanciado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 
2014/2020). Ver http://dourotur.utad.pt/ 

679.648,80 Euros. 

2017-2019 “Património cultural da Euro-região Galiza-Norte de Portugal: Valorização e Inovação. GEOARPAD” - 
GEOARPAD (0358_GEOARPAD_1_E)” – Subprojeto: “Caminho Português Interior de Santiago de Compostela”, 
“financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa de Cooperação 
INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP)”, Programa operativo EP - INTERREG V A España-
Portugal (POCTEP), Convocatória 1, Identificador 769. Ver: https://cpis.utad.pt/  e https://www.geoarpad.eu/es  

Montante: 3.637.964,20 Euros; 
728.473,15 Euros (aprovado FEDER); 
valor para o CETRAD: 104.862,99 
Euros. 

2018 Estudo “Relatório de situação e potencialidades turísticas da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-
Montes: Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança”, no âmbito do programa INTERREG V A Espanha-
Portugal, projeto MC2, para o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. 

5000 Euros 

2018-2020 “S.I.L.V.HER - Safeguarding Intangible and culturaL Values and HERitage”. Erasmus+. KA2 – Cooperation for 
Innovation and the Exchange of Good Practices. KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Universita 
Degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) (IT; applicant organisation and lead partner), Pamukkale University Pau 
(PAU) (TR; partner organisation), Hellenic Open University (HOU) (GR; partner organisation) and European 
Grants International Academy S.R.L. (EGInA) (IT; partner organisation). 

Valor total: 286265.00 € 

Valor CETRAD: 49584.00 € 

 

2019-2011 “Promoção de destinos turísticos com meios imersivos multissensoriais”- PROMOTURVR- Marketing Digital e 
promoção turística de Vila Real. Líder: CETRAD (Prof. Dr. Mário Sérgio Teixeira). Projeto 31309. Financiado 
pela FCT.  

250.000 Euros 

2018-2022 “Efeitos da patrimonialização das rotas de peregrinação a Santiago em Trás-os-Montes e Alto Douro” – Bolsa de 
Doutoramento da FCT para o Dr. Pedro Azevedo (CETRAD)- integrado no Doutoramento em Desenvolvimento, 
Sociedades e Territórios 

Bolsa de Doutoramento da FCT, 4 
anos (6000 Euros/ano para a UTAD) 

 
       

https://sede.micinn.gob.es/cve
http://www.cultourplus.info/pt/
http://dourotur.utad.pt/
https://cpis.utad.pt/
https://www.geoarpad.eu/es
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3. Proposta estratégica de pós-doutoramento em Turismo 

3.1. Diagnóstico: Existe suficiente mercado internacional para formação (ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO OU GESTÃO DE CARREIRA) em 
turismo ao nível de pós-doutoramento. Cada vez mais docentes de Brasil e outros países da América Latina concluem o seu doutoramento em 
turismo ou em ciências sociais (com temáticas sobre turismo) e precisam de atualização, formação contínua e espaços de intercâmbio para 
melhorar a performance da sua carreira. São muitos os contatos e visitas de investigação à UTAD por investigadores vindos da América Latina 
e de Ibero América, na procura de formação e especialização em investigação do turismo. A UTAD tem capital científico na área do turismo 
para ser competitivos nessa formação na América Latina e em Ibero América, e também na gestão de carreira científica de doutores em 
turismo, um dos objetivos desta proposta, isto é, a orientação de desenvolvimento de carreira. No caso do Brasil o número de cursos e docentes 
de turismo tem aumentado significativamente como mostram os dados oficiais abaixo e os docentes universitários brasileiros têm direito a uma 
licença sabática cada 4 anos.  

Número de cursos de mestrado e turismo em Turismo (e outros) 
Link: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=opLENPJdq
uKmYL0hAgctDUSE.sucupira-214 
 
Número de cursos de Mestrado e Doutoramento em 
Turismo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaConhecimento.jsf?areaAvaliacao
=27 
 
Universidades com doutoramento e mestrado em Turismo: 
http://www.panosso.pro.br/2016/01/5-doutorados-e-12-mestrados-em-turismo.html   

 

 

 

 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=opLENPJdquKmYL0hAgctDUSE.sucupira-214
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=opLENPJdquKmYL0hAgctDUSE.sucupira-214
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaConhecimento.jsf?areaAvaliacao=27
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaConhecimento.jsf?areaAvaliacao=27
http://www.panosso.pro.br/2016/01/5-doutorados-e-12-mestrados-em-turismo.html
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3.2.Propostas:  

 De acordo com o Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503, 
propomos o lançamento de uma proposta organizada de pós-doutoramento em Turismo, isto é, aceitaremos projetos de pós-
doutoramento desenvolvidos por um doutorado no âmbito da linha de investigação sobre Turismo e Desenvolvimento do CETRAD, a 
desenvolver num período de 6 meses a 6 anos. 

 Oferecer um curso especializado com base em seminários enquadrados no CETRAD. 
 Uma proposta estratégica orientada para a América Latina pode ser atrativa porque Portugal hoje parece ser um país com interesse para 

estrangeiros e a região onde nos inserimos é uma zona turística com capital simbólico relevante; no entanto, em Portugal estamos em 
competição com outras Universidades pelo que é preciso clarificar o seguinte:  o que é que nós temos de diferente ou podemos cultivar 
como diferente (que exista pouco em Portugal e que não é apenas um regionalismo) e que pode ser atrativo para profissionais e 
académicos da América Latina. 

 No quadro daquilo que fazemos diríamos que se trata de uma formação multidisciplinar articulada e orientada a um turismo sustentável, 
responsável e adequado aos diferentes nichos e destinos turísticos.  

 Havendo no DESG-CETRAD um doutoramento em Desenvolvimento, Sociedades e Territórios, esta proposta pode reforçar a existência 
deste doutoramento e servir de complemento a um outro nível.  

 Em qualquer caso é preciso começar por ter uma oferta que teste a nossa capacidade de atração na América Latina, através de um 
programa de pós-doutoramentos, de estágios de curta duração (“estudos independentes para estrangeiros”), todos em temas (apelativos) 
que mostrem a nossa diferenciação no mercado em que nos queremos focar. 

 As áreas de força do pós-doutoramento em turismo da UTAD podem ser eventualmente estas:  
a) Antropologia do Turismo 
b) Planeamento e ordenamento do turismo. 
c) Governança turística de destinos.  
d) Marketing digital do turismo.  
e) Comunicação turística. 
f) Gestão de empresas turísticas.   
g) Turismo cultural e patrimonial.  
h) Turismo termal, de saúde e bem-estar 
i) Turismo, sustentabilidade e responsabilidade.  
j) História do turismo. 
k) Economia do turismo.  
l) Sociologia do turismo.  
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Programa de Pós-Doutoramento em Turismo 
 
Objetivos do programa 
Entende-se por programa de estudos de pós-doutoramento em Turismo, um projeto de investigação orientada junto com a participação em curso 
especializado, realizado na UTAD através do CETRAD (https://www.cetrad.utad.pt/) por um candidato, nacional ou estrangeiro, titular do grau de doutor. O 
período de realização do programa de estudos de pós-doutoramento deverá ter duração mínima de seis meses e máxima de seis anos. A admissão ao 
programa de estudos de pós-doutoramento é feita a título individual e pode ser efetuada em qualquer época do ano letivo. O programa tem como missão a 
aquisição de competências e conhecimentos altamente diferenciados e especializados num domínio específico da subárea científica de Turismo. O programa 
de pós-doutoramento em Turismo é conferente do título de pós-doutoramento pela UTAD e terá a função de orientar, supervisionar ou contribuir para a 
gestão da carreira de doutores (publicações, linhas de pesquisa, elaboração de projetos de investigação e de programas científicos, congressos, criação de 
propostas de docência em turismo…).    
 
Condições de Acesso e Ingresso 
Detentores de doutoramento que pretendam ter uma formação avançada em Turismo. A informação disponibilizada não dispensa a consulta dos Serviços 
Académicos da UTAD (https://www.utad.pt/sa/). O desenvolvimento do programa de estudos de pós-doutoramento é feito sob a responsabilidade científica 
de um docente ou investigador doutorado com nomeação definitiva da UTAD, designado por orientador. 
 
Regime de Estudo 
Presencial e orientação ou supervisão tutorial. No âmbito do CETRAD o estudante será integrado numa dinâmica de seminários, workshops e outras 
atividades científicas, adotando a forma de curso especializado. O programa de trabalhos é estruturado com participação e a organização de palestras e 
colóquios, apresentações públicas e atividades de investigação científica avançada, podendo integrar a intervenção em aulas dos vários ciclos de estudos de 
Turismo, isto é, o standard em praticamente todos os pós-doutoramentos. 

 
Língua(s) de Aprendizagem / Avaliação 
Português/ Galego/ Espanhol/ Inglês/ Francês 
 
Objetivos da Aprendizagem e Competências a Desenvolver 

 Capacidade de conceber e desenvolver, de forma autónoma e independente, um projeto de investigação.  

 Aprender a gerir a carreira docente, investigadora, gestora e de transmissão de conhecimentos na área do turismo.  

 Desenvolver um plano de publicações científicas na área do turismo e com impato internacional. 

 Integrar os doutores a colaborar nos projetos de investigação científica do turismo na UTAD.   
 
Reconhecimento da Aprendizagem Prévia 
Não aplicável.  
 
Enquadramento Legal da Qualificação 

Regulamento de Pós-Doutoramento da UTAD nº 467/2019 - Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503 
Ver: https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf  

https://www.cetrad.utad.pt/
https://www.utad.pt/sa/
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf
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Requisitos para Obtenção do Título 
Apresentação de um relatório final de pós-doutoramento (artigo 13º do regulamento). 
 
Tipo de Curso 
Curso Não Conferente de Grau  
 
Linhas de trabalho - Seminários do curso especializado 
Seminários Responsáveis – coordenadores 

Antropologia do turismo Xerardo Pereiro 

História do Turismo Veronika Joukes, Olinda Santana 

Planeamento e ordenamento do turismo Ricardo Bento 

Políticas e Governança turística de destinos Octávio Sacramento, Caroline Dominguez, Alexandre Guedes 

Marketing digital de destinos Mário Sérgio Teixeira 

Marketing do turismo e hospitalidade Carlos Marques 

Gestão de empresas turísticas Carla Marques 

Economia do turismo Lívia Madureira 

Turismo cultural e patrimonial Xerardo Pereiro 

Turismo de saúde e bem-estar Veronika Joukes 

Turismo e Géneros Luzia Oca 

Turismo comunitário – Turismo de base local Luzia Oca  e Xerardo Pereiro 

Enoturismo Alexandre Guedes e Verónika Joukes 

Geografia do turismo Alexandre Guedes 

Métodos de investigação turística Alexandre Guedes, Xerardo Pereiro et al.  

Turismo e intimidades Octávio Sacramento 

Turismo e migrações Octávio Sacramento 

Turismo e identidades Octávio Sacramento, Xerardo Pereiro 

 
Qualificação Atribuída: Diploma/Certificado  
 
Duração: 6 meses - 6 Ano(s)  
 
MAIS INFORMAÇÃO:  
https://www.utad.pt/sa/inicio/questoes-frequentes/faqs-programa-de-estudos-de-pos-doutoramento/  
 
 
 
 

https://www.utad.pt/sa/inicio/questoes-frequentes/faqs-programa-de-estudos-de-pos-doutoramento/
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PRINCIPAIS ORIENTADORES E RESPONSABILIDADE CIENTÍFICA (cf. https://www.cetrad.utad.pt/)   
De acordo com o artigo 7º do regulamento a responsabilidade da orientação do pós-doutorado será desenvolvimento por um docente com nomeação 
definitiva da UTAD. Poderá haver uma coorientação nos mesmos requisitos.  
 
Linha de trabalho Orientadores Link Breve CV CIENCIAVITAE Contato mail 

Antropologia do turismo Xerardo Pereiro https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF  xperez@utad.pt  

História do Turismo Veronika Joukes, Olinda 
Santana 

 
 
https://www.cienciavitae.pt/portal/331B-804A-8C92  
https://www.cienciavitae.pt/pt/331B-804A-8C92  
 

veronika@utad.pt  
 
osantana@utad.pt  

Planeamento e 
ordenamento do turismo 

Ricardo Bento https://www.cienciavitae.pt/portal/1319-07B6-EDC0  rbento@utad.pt  

Governança turística de 
destinos 

Octávio Sacramento, 
Caroline Dominguez 

 

CVitae: https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579 /  
https://www.cienciavitae.pt/portal/7B15-F14C-2003  
 
Website de Caroline Dominguez: http://crithinkedu.utad.pt/pt/what-is-
crithinkedu/   

octavsac@utad.pt  
 
carold@utad.pt  
 
 

Marketing digital de 
destinos 

Mário Sérgio Teixeira https://www.cienciavitae.pt/portal/FF10-10C5-246B  mariosergio@utad.pt  

Marketing do turismo e 
hospitalidade 

Carlos Marques https://www.cienciavitae.pt/portal/F514-2BE7-BEBE  cmarques@utad.pt  

Gestão de empresas 
turísticas 

Carla Marques https://www.cienciavitae.pt/portal/5F16-E14A-AE01  smarques@utad.pt  

Economia do turismo Lívia Madureira https://www.cienciavitae.pt/portal/DD1D-54ED-0BCA  lmadurei@utad.pt  

Turismo cultural e 
patrimonial 

Xerardo Pereiro https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF xperez@utad.pt  

Turismo de saúde e bem-
estar 

Veronika Joukes https://www.cienciavitae.pt/portal/3815-2E6C-140C  veronika@utad.pt  

Turismo e Géneros Luzia Oca https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE  luziag@utad.pt  

Turismo comunitário – 
Turismo de base local 

Luzia Oca 
e Xerardo Pereiro 

https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE / 

 
https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF  

luziag@utad.pt / xperez@utad.pt  

Geografia do Turismo Alexandre Guedes https://www.cienciavitae.pt/pt/1D15-432D-FD06  aguedes@utad.pt  

 

https://www.cetrad.utad.pt/
https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF
mailto:xperez@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/331B-804A-8C92
https://www.cienciavitae.pt/pt/331B-804A-8C92
mailto:veronika@utad.pt
mailto:osantana@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/1319-07B6-EDC0
mailto:rbento@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579%20/
https://www.cienciavitae.pt/portal/7B15-F14C-2003
http://crithinkedu.utad.pt/pt/what-is-crithinkedu/
http://crithinkedu.utad.pt/pt/what-is-crithinkedu/
mailto:octavsac@utad.pt
mailto:carold@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/FF10-10C5-246B
mailto:mariosergio@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/F514-2BE7-BEBE
mailto:cmarques@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/5F16-E14A-AE01
mailto:smarques@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/DD1D-54ED-0BCA
mailto:lmadurei@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF
mailto:xperez@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/3815-2E6C-140C
mailto:veronika@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE
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https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE
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