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BALANÇO DO 
SEMINÁRIO 
TURISMO SUSTENTÁVEL NO 

ALGARVE  

ENQUADRAMENTO 

 

Realizou-se no passado dia 1 de julho um seminário online 

promovido pela Escola Profissional de Alte, C.I.P.R.L., 

subordinada ao tema “Turismo Sustentável no Algarve”.  

Esta instituição, localizada no barrocal algarvio, é 

proprietária da Escola Profissional Cândido Guerreiro, que 

promove na mesma, desde 1992, ofertas formativas na 

área do turismo. 

Em 2019 foi convidada a integrar um projeto Erasmus + de 

Chave 2, juntamente com parceiros Espanhóis e 

Húngaros. Com a denominação VETinSET - Vocational 

Educational and Training in Sustainable European 

Tourism, este projeto tem por base a capacitação dos 

docentes através da metodologia aprendizagem de 

serviços para o desenvolvimento e implementação de 

práticas inovadoras na área do Turismo Sustentável. 

O seminário, com duração de 3 horas, teve como oradores 

externos o Dr. Vítor Neto Vice-Presidente do Conselho Geral e Vogal da Direção da Confederação da Indústria 

Portuguesa (CIP) e Presidente do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, Eng. João Fernandes 

presidente da Região de Turismo do Algarve, Eng. João Ministro diretor executivo da Proactivetur, Eng Mário 

Santos proprietário dos Vinhos da Tôr, Dr Vítor Gonçalves administrador da empresa ZITUR e Drª Dália Paulo, 

Diretora Municipal na Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Loulé. Pela Cooperativa, para 

além da diretora da Escola Profissional de Alte, Drª Teresa Laranjo e da diretora da Escola Profissional Cândido 

Guerreiro Drª Tânia Teixeira, tiveram intervenções a Drª Teresa Cabrita e a Engª Alexandra Pestana que 

apresentaram o projeto VETinSET e a Drª Deanna Raimundo que referiu e elencou as atividades desenvolvidas 

pela escola no âmbito do projeto. 

Este seminário teve como objetivos principais a apresentação e divulgação do projeto VETinSET e ainda a 

promoção do debate sobre o turismo no algarve e a sustentabilidade do mesmo. 
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Os participantes neste seminário, que decorreu na plataforma Zoom, procederam à sua inscrição através da 

submissão de formulário disponibilizado online, tendo sido rececionadas 70 inscrições. A todos os participantes 

que o requerem, foi emitido Certificado de Participação. 

A gravação do evento foi objeto de gravação que foi disponibilizada no site da Escola Profissional de Alte, CIPRL  

- www.epalte.pt. 

No final do Seminário foi aplicado aos participantes inquérito por questionário para recolher informação que 

permitisse aferir da sua satisfação e das suas representações sobre os impactos que a participação no mesmo 

pode ter, assim como identificar temáticas a abordar em futuras iniciativas. 

 

BALANÇO DA ATIVIDADE 

 

Para que haja uma correta interpretação do impacto que uma atividade tem, há que realizar um balanço com 

base em dados concretos. Este balanço permite melhorar e evoluir, detetar pontos positivos e fragilidades. 

A avaliação do Seminário foi realizada ao nível do interesse manifestado pelo mesmo, interesse esse aferido 

pelo número de participantes e ao nível da satisfação dos participantes.  

 

Participantes 

 

O número de participantes superou as expetativas, atingindo os 70, dos quais 67 de Portugal (Continente e 

Arquipélago da Madeira), 2 do Brasil e 1 da Argentina (Gráfico 1). 

 

 

 

Podemos verificar que existiram participantes de todo o país 

(continente e madeira) e ainda de outros países, (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - NÚMERO DE PARTICIPANTES 
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Relativamente aos 67 participantes de Portugal, a 

maioria foi da região do Algarve, com um total de 

38, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 

25 e das regiões Norte e Madeira com um 

participante cada uma (Figura 2) 

 

 

 

 

 

Relativamente aos participantes da região do Algarve, os 

concelhos mais significativamente representados foram 

Loulé com 18, seguidos de Faro com 12, Castro Marim 

com 3, Portimão com 2 e por fim com um participante 

tivemos os concelhos de Alcoutim, Silves e Lagos, (Figura 

3). 

 

 

 

Se analisarmos os participantes tendo em vista as suas profissões ou atividades, constatamos que 55% são 

alunos e professores, (Figura 4) 

 

FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DE ACORDO COM A PROFISSÃO OU ATIVIDADE 

FIGURA 2 - NÚMERO DE PARTICIPANTES POR REGIÃO DE PORTUGAL 

FIGURA 3 - NÚMERO DE PARTICIPANTES POR 
CONCELHO DO ALGARVE 
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Da análise das inscrições podemos ver que a maioria dos participantes foram mulheres, num total de 56 que 

corresponde a 81%, (Figura 5) 

 

FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O GÉNERO 

 

Outra análise que também foi realizada foi a participação ao nível da origem institucional dos participantes, 

tendo-se verificado a participação de 25 instituições e de 3 participantes sem identificação institucional. 

A instituição com um maior número de participantes foi a Escola profissional de Setúbal (32% do total de 

participantes), seguida da Escola Profissional de Alte/Escola profissional Cândido Guerreiro (15%) e da Região 

de Turismo do Algarve (12%), (Figura 6). 

 

FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DE ACORDO COM AS INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS 
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Satisfação dos Participantes 

 

Da análise dos resultados do questionário de avaliação aplicado aos participantes, verifica-se que nos cinco 

itens o nível de satisfação foi muito elevado, com particular relevância na qualidade das intervenções e na 

pertinência das intervenções, com respetivamente 75% e 70% dos participantes a manifestarem que ficaram 

extremamente satisfeitos. 

De destacar ainda a percentagem dos participantes que se manifestaram extremamente satisfeitos com a 

utilidade do Seminário (65%) e com a utilidade do mesmo para o desenvolvimento da sua atividade (65%). 

Foi realizado um questionário de satisfação com apenas cinco perguntas. Da análise do resultado podemos 

verificar que a maior parte dos inquiridos ficaram extremamente satisfeito com o seminário.  

 

 

FIGURA 7 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Contendo o supracitado questionário uma pergunta de resposta aberta sobre quais os temas que os 

participantes gostariam que fossem abordados em futuras iniciativas, foram obtidas as seguintes propostas: 

 Turismo no barrocal e serra 

 Economia Circular em relação ao Turismo e a sustentabilidade relacionada ao mesmo 

 Economia de circuitos curtos 

 Turismo Gastronómico - Rotas das Hortas e Culinária Típica 

 As Comunidades Locais como coautoras de Projetos de Turismo de Experiência 
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Conclusão 

 

O balanço e a avaliação final do Seminário é muito positivo, avaliação essa sustentada não apenas nas respostas 

obtidas no questionário de satisfação aplicado, mas também nas diversas intervenções e observações feitas 

pelos participantes e oradores ao longo do Seminário. 

Este tipo de atividade é muito enriquecedor, tanto do ponto de vista do tema debatido, como do ponto de 

vista da divulgação e interação da escola com todos os seus parceiros e outros intervenientes que participam. 

Do ponto de vista da forma utilizada, seminário online na plataforma zoom, pensamos que, se por um lado fica 

um pouco aquém no que respeita à interação dos seus intervenientes, por outro lado possibilita a participação 

de pessoas que se encontram à distância e que num modelo presencial não teriam oportunidade de participar. 

No que respeita aos objetivos principais, a apresentação e divulgação do projeto VETinSET e a promoção do 

debate sobre o turismo no algarve e a sustentabilidade do mesmo, pensamos que foi concretizado.  

Todas as evidencias foram colocadas na DRIVE do projeto VETinSET e arquivadas na pasta do mesmo que se 

encontra na escola. 


