




De acordo com o Eurostat 2014 << O Turismo tem 
potencial para desempenhar um papel significativo no 
desenvolvimento das regiões europeias, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável, pela criação 
de riqueza e emprego, assim como para melhorar o 
património cultural e a formação geral na identidade dos 
europeus. A mesma fonte adianta que Infraestruturas 
criadas para fins turísticos podem contribuir de forma 
mais abrangente para o desenvolvimento económico 
local, ao mesmo tempo que os empregos criados (ou 
mantidos) podem ajudar a compensar o declínio das 
indústrias (tradicionais) e da agricultura >>.

Contrastando o interior de Portugal, ora com 
montanhas, vales ou planícies, ou com espaços 
costeiros densamente povoados, podendo competir 
com centros europeus turísticos fortemente atrativos, 
como evidenciam as estatísticas, assim como as 
características culturais distintas de diferentes regiões 
urbanas, rurais, ou próximas do mar, a diversidade 
do território português e das suas populações, vai 
seguramente contribuir para aumentar o fluxo de 
turistas, tanto no Continente como nas ilhas dos 
Açores e da Madeira.

As políticas de aplicação dos fundos estruturais e 
de coesão, associadas aos investimentos 2014-2020, 
obrigam à formação de técnicos para assegurarem 
suporte à competitividade e à qualidade do Turismo. 
O CET em Turismo e Lazer Ativo está alinhado com 
essa opção pelas políticas ativas conducentes à 
criação de riqueza e de emprego. A TERCEIRA FEIRA 
E JORNADAS deverão evidenciar como é relevante 
a formação obtida identificada com as necessidades 
do mercado laboral num setor de atividade tão caro 
aos portugueses no presente e muito promissor no 
futuro. Assim, exprimo o seu sincero desejo de pleno 
sucesso neste prestigiado evento.

O Reitor do ISMAI
Prof. Doutor 
Domingos Oliveira Silva
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ABERTURA DAS JORNADAS
Dr. José Manuel Matias Azevedo
Presidente da Direção da Maiêutica
Prof. Doutor Domingos Oliveira Silva
Reitor do ISMAI
Hernani Ribeiro
Vereador do Pelouro do Desporto e da Juventude - CM Maia 
Mestre António Carlos Rodrigues Sampaio
Coordenador CET TLA

Dr. Dinis Duarte
Diretor da Vale Verdejante, Organização de eventos e Tours Turisticos

TEMA:“Turismo e Lazer Ativo Acessível e Inclusivo - a importância do atendimento 
de pessoas com necessidades especiais”.

Dr. Joel Pereira
Sócio Fundador da Tobogã – Responsável pelo Centro de Investigação e Treino em Tra-
balhos em Alturas e Atividades do Ar Livre (CITTAAL)

TEMA: “Canyoning - um desporto inclusivo”

Mestre Nelson Cunha 
Diretor Técnico da Escola de Montanha - Coordenador do Núcleo de Escalada da ACERT

TEMA:“Escola de Montanha, como um exemplo diferenciado de Turismo Lazer Ativo”

Dr. Tiago Azevedo
Diretor da Turismo 351 – Coaching no Turismo

TEMA:“Comunicação adequada ao seu cliente” “Já alguma vez ao falar pela primeira 
vez com uma pessoa, sentiu que já a conhecia há bastante tempo? É disso que 
vamos falar”

Mestre Mariana Sobral
Fundadora, em 2014, da Invicta City Tours (denominação posteriormente alterada para 
Scary Tours)

TEMA: “Turismo Alternativo: novas ofertas, ideias e mercados - Scary Tours”

Eng. Paula Almeida
Diretora Técnica da Escola de Mergulho HF Diving Center; Coordenadora da HF Center – 
Lisboa; Responsável pela área de Turismo Natureza da HF Center

TEMA: “Turismo Subaquático - Mergulho de Inclusão”
“Apresentação do Concurso de Ideias - Programas “Turismo Natureza”
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PROGRAMA DAS JORNADAS



CET EM
TURISMO E

LAZER ATIVO

Este curso tem como objetivo preparar Técnicos de 

Turismo e Lazer Ativo, nas áreas de recreação e 

animação das Atividades Físicas, Fitness e Ar Livre, 

enquadradas num plano de divulgação Turística. A 

manutenção e controle dos materiais específicos às 

práticas desportivas e o desenvolvimento de projetos 

de animação turística serão competências a desenvolver 

neste curso.

SAÍDAS PROFISSIONAIS:

Unidades hoteleiras, parques de campismo, clubes de 

férias desportivas, concessionários de Praias, empresas 

marítimo-desportivas, instituições da administração 

pública ou privada que propiciem atividades de 

recreação física ao ar livre e de lazer inseridos num 

plano de divulgação turística.
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ORGANIZAÇÃO: PROMOÇÃO/INFORMAÇÃO: DESIGN E PRODUÇÃO:


