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“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, ver:  

https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ) 

  
-Modalidade (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; 

 
https://www.utad.pt/ 

 
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2020/05/PosDocTurismo.pdf 
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Introdução 
Neste documento apresentamos a oferta de pós-doutoramento em Turismo na UTAD, que teve como base a docência e a investigação turística 
desenvolvida pela UTAD durante mais de 22 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, ver: 
https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ), a UTAD reúne condições humanas e materiais para oferecer um pós-doutoramento em turismo. 
 
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. 

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 atualmente 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 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).  

Em 2019 foi feita uma pequena remodelação da licenciatura, recomendada e aprovada pela A3ES (agência de avaliação e acreditação) e 
a DGES (Direção Geral do Ensino Superior) em junho de 2020 (ver: https://dre.pt/application/file/a/132513489 ).  
  

 

 

 

     
Proposta estratégica de pós-doutoramento em Turismo 
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-Objetivos gerais:  
a) Orientar, supervisionar e gerir a carreira de investigadores e docentes doutorados que queiram especializar-se em turismo ao nível de pós-
doutoramento.  
b) Atualizar, aprofundar e desenvolver formação continua dos investigadores do turismo, para melhorar a performance da sua carreira científica 
e docente.  
c) Ajudar a construir um curriculum científico pessoal na área do turismo. 
d) Promover o intercâmbio e a cooperação internacional entre investigadores e universidades que foquem o turismo como campo de investigação 
multidisciplinar.  
 
-Proposta:  
O pós-doutoramento em turismo da UTAD é oferecido ao abrigo do Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 
de maio de 2019, pp. 16502-16503 (ver https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ), sob proposta de projeto de um investigador doutor 
(doutorado), a desenvolver num período de entre 6 meses e 6 anos. A formação deste pós-doutoramento é multidisciplinar e feita em titoria, 
presencialmente ou a distância, com trabalho de investigação de campo, documental ou ambos, de acordo com as linhas de pesquisa e os 
orientadores na UTAD (ver abaixo). As linhas de força do pós-doutoramento em turismo da UTAD são 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.  

 

Programa de estudos do Pós-Doutoramento em Turismo 
 
Objetivos específicos do programa 
Entende-se por programa de estudos de pós-doutoramento em Turismo, um projeto de investigação orientada por um ou vários docentes da 
UTAD. O projeto é submetido por um candidato, nacional ou estrangeiro, titular do grau de doutor. O período de realização do programa de 

https://dre.pt/application/conteudo/122418981
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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…). Os objetivos do processo de investigação-aprendizagem são:     

• Adquirir capacidade de conceber e desenvolver, de forma autónoma e independente, um projeto de investigação pós-doutoral na área do 
turismo.  

• 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.   
 
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. O orientador 
deve ser da área científica / disciplinar do programa de estudos de pós-doutoramento. O desenvolvimento do programa de estudos de pós-
doutoramento poderá ser realizado em regime de coorientação, devendo o coorientador ser um docente ou investigador doutorado com nomeação 
definitiva.  
 
A candidatura é apresentada nos Serviços Académicos da UTAD pelo candidato, através de requerimento (formulário de candidatura em: 
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/134_Admissao_programa_pos_doutoramento.pdf ), acompanhado de declaração de 
aceitação subscrita pelo futuro orientador (na qual deverá ser identificada a nomeação definitiva do docente ou investigador, assim como a sua 
área cientifica/disciplinar). 
 
O investigador de pós-doutoramento, no ato da matrícula, paga 22,50 euros de taxa de matrícula/seguro escolar e 1.250,00 euros de frequência 
(valor anual), sem isenção e sem distinção de nacionais e internacionais. 
 

O investigador disporá de um gabinete ou espaço para trabalho na ECHS (Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD), acesso a internet e 
outras facilidades. Ver: https://www.utad.pt/echs/   
 

 
Regime de Estudo 
Presencial e orientação ou supervisão tutorial. O investigador será integrado numa dinâmica de seminários, workshops e outras atividades 
científicas da UTAD. O programa de trabalhos é estruturado com participação e a organização de palestras e colóquios, apresentações públicas 

https://www.utad.pt/sa/
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/134_Admissao_programa_pos_doutoramento.pdf
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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 
 
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  
 
Requisitos para Obtenção do “Certificado de Pós-Doutoramento” 
Apresentação de um relatório final de pós-doutoramento de acordo com o artigo 13º do regulamento de pós-doutoramento da UTAD. 
 
Linhas de trabalho – pesquisa - investigação 

Linhas Orientadores e co-orientadores 

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: “Certificado de Pós-doutoramento”  
 
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/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf
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  
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