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Crónica de evento
INTERTUR2011 – II Conferência Internacional de Turismo
Eduardo Candido Cordeiro Gonçalvez
cedtur@ismai.pt
Com a participação de mais de 30 conferencistas provenientes de cerca de 15 universidades
e instituições de ensino superior europeias, decorreu nos passados dias 24 e 25 de Novembro, no
Instituto Superior da Maia (Portugal) – ISMAI,
a II Conferência Internacional de Turismo, organizada pelo CEDTUR – Centro de Estudos de
Desenvolvimento Turístico (http://cedtur.ismai.
pt), unidade orgânica de investigação daquele
instituto universitário, em colaboração com o
CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, unidade de investigação da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (Portugal). Colhendo os contributos
da Sociologia, da Antropologia, da Geografia, da
História, da Economia, do Marketing e até das
Tecnologias da Informação e da Comunicação,
a Conferência contou com a presença de alguns
reputados Keynote Speakers, tal o caso dos Profs. Agustín Santana (ULL), Antón Alvarez Sousa (UDC), Octavio Uña Juarez (URJC), Xose
Santos Solla (USC), Vitor Ambrósio (ESHTE),
Aurélio de Oliveira (UP e ISMAI) e Xerardo Pereiro (UTAD).
A II Conferência Internacional de Turismo
organizou-se em torno de três grandes tópicos:
Singularidade Cultural e Patrimónios; Diversidade e Criação de Valor; Destinos Turísticos.
Deste modo, teve nos seus propósitos promover
a reflexão no âmbito do Turismo sobre a diversidade enquanto promotora de vivências, de
singularidade e de alternativas; reflectir essa
mesma diversidade no âmbito da cultura, entendida como geradora de conhecimento e de
transmissão de uma imagem assente nas suas
raízes diferenciais que proporcionam a cada
país apresentar-se e assumir o único.
Propôs, pois, pensar, reconhecer e salientar
os valores positivos e diferenciais de um país a
partir do seu ethos matricial e do diverso – no
que reporta a recursos naturais, à sua gente e à
sua cultura – cujo efeito motivacional nos sectores das suas diversas actividades constituem

expressão maior das capacidades que o enformam enquanto destino turístico.
A Conferência pretendeu, igualmente, projectar-se enquanto nódulo agregador entre o ensino superior, a comunidade científica, o mundo
empresarial e as entidades responsáveis pela
gestão territorial e turística.
No decurso dos trabalhos da Conferência foi
proporcionada a intervenção do Prof. Agustín
Santana, coordenador da Red Iberoamericana
para el Uso Turístico Responsable de los Recursos Naturales (RITA), financiada pela Fundação CYTED e o Ministério de Ciência e Inovação (Espanha).
Por último, saliente-se que esta II Conferência Internacional de Turismo ficou inscrita no
âmbito das iniciativas do eixo “Rede do Conhecimento” da Comissão Nacional do Centenário
do Turismo em Portugal (2011-2012), a que o
Instituto Superior da Maia está associado.
Para mais informação ver: http://intertur2011.ismai.pt ; http://www.centenariodoturismo.org
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