
 

 

Ciclo de Seminários “As Profissões e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 
Auditório do Portimão Arena | 8 de março | 14h00 – 16h00 
 

“O futuro das Competências – Competências para o futuro” 
 

Competências para um Turismo Sustentável – Os desafios 
             

Objetivos  

• Adaptação às alterações climáticas (eficiência energética, hídrica e economia circular) 
- Sensibilizar para as vulnerabilidades e avaliar os riscos climáticos 
- Perspetivar as respetivas medidas de mitigação, adaptação, de eficiência energética, hídrica e de economia circular 
- Discriminar as ferramentas de apoio e de capacitação de Profissionais que intervenham nas equipas de implementação destas 

medidas operacionais 
- Elencar os consequentes resultados a alcançar 

• Complementaridades e articulações com a cultura e o desporto 
- Caracterizar a ligação do Desporto com o setor do Turismo – nas óticas do Desporto Federado e do Desporto para todos 
- Identificar boas práticas da ligação entre o Desporto e o Turismo por forma a potenciar os recursos naturais existentes, 

respeitar os princípios de desenvolvimento sustentável 
- Identificar face aos diferentes tipos de Turismo Cultural, impactos, benefícios e desafios 

• Sazonalidade da economia e mobilização de competências 
- Perspetivar qual/(ais) o(s) impacto(s) das alterações climáticas no Turismo 
- Refletir sobre as prioridades e medidas de mitigação das alterações climáticas a nível nacional e sobre aquelas em que 

Portugal participa a nível internacional 

• Medidas Oportunidades no envelhecimento ativo - Turismo sénior/ saúde/ desportistas 
- Perspetivar os impactos do Turismo Sénior para a economia e para a sociedade 
- Refletir sobre as particularidades deste nicho de mercado, implicações no desenvolvimento de respostas, desafios e 

perspetivas de evolução futuras 
 

Destinatários: 
Estudantes, Profissionais ligados ao ensino e à formação profissional e outros interessados no tema do 
seminário. 
 

Programa 
 

Abertura 

• Madalena Feu - IEFP - Delegação Regional do Algarve 

• Fátima Catarina - Região de Turismo do Algarve  

Especialista 

• João Ministro - Proctivetur 

Mesa Redonda  

(moderador – Jornalista Idálio Revez / Público) 

1. Elisabete Mendes - Turismo de Portugal  

2. André Dias - Wildwatch Algarve 

3. Luís Cabral e Silva - Quinta do Freixo 

4. Maurice Marcel Frédérc Levy - Altanure 

 
Conclusões  
 


