
TURISMO	  –	  DAS	  POTENCIALIDADES	  AOS	  PRODUTOS	  
SUSTENTABILIDADE	  –	  EMPREGABILIDADE	  

28	  fevereiro	  2015	   	  
Auditório	  da	  Escola	  Técnico	  Profissional	  da	  Moita	  

Enquadramento	  e	  objetivos	  
São	  conhecidas	  desde	  há	  muito	  as	  potencialidades	  da	  região	  do	  “Arco	  do	  Tejo”,	  incluindo	  as	  do	  
Concelho	  da	  Moita,	  no	  que	  concerne	  à	  atividade	  turística.	  No	  entanto,	  há	  um	  conjunto	  de	  factores	  
que	  não	  têm	  permitido	  o	  devido	  reconhecimento,	  visitação	  e	  usufruto	  do	  território.	  No	  Ciclo	  de	  
Conferências	  que	  o	  Circulo	  de	  Animação	  Cultural	  de	  Alhos	  Vedros	  (CACAV)	  desenvolveu	  em	  2014	  
no	  contexto	  das	  Comemorações	  de	  500	  anos	  do	  Foral	  de	  Alhos	  Vedros,	  o	  debate	  em	  torno	  do	  
património	  natural	  e	  cultural	  suscitou	  a	  conclusão	  de	  que	  na	  região	  existe	  um	  vasto	  conjunto	  de	  
valores	  patrimoniais,	  que	  tem	  sido	  objeto	  de	  um	  esforço	  de	  valorização	  e	  conservação,	  e	  que	  urge	  
colocar	  em	  evidência	  e	  inserir	  em	  rotas	  e	  produtos	  turísticos	  já	  existentes	  ou	  a	  criar.	  	  

Tal	  desígnio	  está	  de	  algum	  modo	  expresso	  na	  atual	  Estratégia	  de	  Turismo	  da	  Região	  de	  Lisboa,	  
que	  é	  importante	  conhecer,	  para	  uma	  contextualização	  dessa	  visão	  nas	  atuais	  políticas	  de	  
promoção	  turística	  da	  região.	  	  

Por	  outro	  lado,	  a	  Rede	  para	  a	  Empregabilidade	  Barreiro-‐Moita	  tem	  desenvolvido	  um	  conjunto	  de	  
fóruns	  sobre	  o	  desenvolvimento	  local,	  onde	  se	  têm	  debatido	  temáticas	  diversas,	  incluindo	  a	  área	  
do	  Turismo.	  Assim,	  pretende-‐se	  dar	  sequência	  a	  esses	  debates,	  passando	  a	  um	  patamar	  seguinte,	  
de	  identificação	  de	  oportunidades	  e	  vias	  de	  ação	  concretas	  e	  exequíveis.	  	  

	  

PROGRAMA	  

9:30h:	  Receção	  dos	  participantes	  

10:00h:	  Abertura	  
Representantes	  da	  CACAV,	  Quercus,	  Rede	  para	  a	  Empregabilidade	  Barreiro-‐Moita	  e	  Município	  da	  
Moita	  

10:15h:	  Estratégia	  de	  Turismo	  da	  Região	  de	  Lisboa	  
Jorge	  Humberto	  Silva,	  Entidade	  Regional	  de	  Turismo	  da	  Região	  de	  Lisboa	  

10:45h:	  Contributos	  da	  ETPM	  para	  o	  desenvolvimento	  e	  promoção	  do	  turismo	  
Representante	  da	  Escola	  Técnico-‐Profissional	  da	  Moita	  

11:00h:	  Intervalo	  para	  café	  

11:15h:	  Debate	  	  

11:30h:	  Turismo	  no	  Concelho	  da	  Moita	  
Sessão	  de	  trabalho	  no	  modelo	  World	  Cafe*	  -‐	  Os	  participantes	  serão	  divididos	  em	  três	  grupos,	  e	  
circularão	  por	  três	  mesas,	  cada	  uma	  com	  o	  seu	  tema,	  dando	  contributos	  para	  cada	  tema	  durante	  
20	  minutos.	  Em	  casa	  mesa	  haverá	  um	  moderador	  e	  um	  relator	  fixos,	  que	  no	  final	  irão	  reportar	  os	  
resultados	  obtidos	  em	  cada	  tema	  a	  toda	  a	  audiência.	  

	  



	  

Mesa	  1:	  Pontos	  fortes	  e	  Oportunidades	  
Mesa	  2:	  Pontos	  fracos	  e	  Ameaças	  
Mesa	  3:	  Produtos	  turísticos	  existentes	  e	  a	  desenvolver	  

*http://www.theworldcafe.com/method.html 

12:30h:	  Apresentação	  dos	  resultados	  obtidos	  (5-‐10	  mins	  por	  relator)	  

12:50h:	  Conclusões	  	  

13:00h:	  Encerramento	  

–------- 

 
NOTA BIOGRÁFICA 

Eng. Jorge Humberto Silva: formado em engenharia do ambiente, trabalha nas áreas 
de estruturação do produto e da qualificação da oferta na Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa (ERT-RL). O percurso profissional inclui o desenvolvimento de 
projetos nos domínios da estruturação de produtos turísticos (avaliação dos principais 
produtos da Região de Lisboa); ações relativas à qualificação da oferta e ao apoio aos 
empresários e investidores turísticos; intervenções no domínio do planeamento turístico; 
e trabalhos no âmbito das estatísticas de turismo. 

 

Comissão de Organização:  

CACAV – Circulo de Animação Cultural de Alhos Vedros  

Quercus – Núcleo Regional de Setúbal  

Rede para a Empregabilidade Barreiro-Moita  

 

	  


