SÍNTESE 1º WORKING DISCUSSIONS 2012
11 de Maio de 2012

1. Adesão ao evento e áreas científicas
A taxa de adesão ao 1º Working Discussions 2012 da Rede de Doutorandos do CIEO foi
de 5%, valor bastante abaixo das expectativas iniciais (+ ou - 20%).
A área científica mais representada foi o Turismo (Luís Almeida, Dora Agapito, Íris
Lopes, Manuel Alector, Iolanda Barbeitos e Ana Cláudia), mas marcaram presença
outras áreas como a Gestão do Conhecimento Organizacional (Bernardete Sequeira), a
Educação (Júlia Ferreira), a Engenharia Informática (Duarte Duarte), e a Economia do
Mar (Pedro Monteiro).
Como o Turismo teve um número superior de apresentações, resultou visível a
diversidade de tópicos de investigação que os doutorandos estão a abordar (o papel
dos cinco sentidos na experiência turística, sistemas de gestão integrada de destinos,
receptividade dos actores do sistema turístico ao turismo sustentável, governance em
turismo, tendências de investigação), o que será sempre um contributo importante
para uma visão globalizante desta actividade económica tão relevante para o nosso
país e, em particular, para a região do Algarve.
As apresentações dos colegas Bernardete Sequeira e Duarte Duarte evidenciaram as
afinidades de questões e problemas existentes entre a gestão do conhecimento nas
organizações e os sistemas de informação das organizações. O estudo do cluster do
Mar, realizado pelo colega Pedro Monteiro, apesar de tratado numa óptica da
economia, gestão e utilização estratégica dos recursos naturais, provou ser de
interesse para os colegas que investigam em Turismo, pela óbvia relação entre o Mar,
o Turismo e a região do Algarve. O tema da Educação, desenvolvido pela colega Júlia
Ferreira em torno dos conceitos de conhecimento, valores e cidadania, revelou
transversalidade nas preocupações dos doutorandos, que são simultaneamente
cidadãos e docentes envolvidos nas questões educativas.
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2. Cumprimento do Programa
Os objectivos definidos para o evento (travar conhecimento pessoal e conhecer o
trabalho de doutoramento em curso, partilha de experiências e preocupações) foram
alcançados.
3. Assuntos abordados
Para além daqueles que se inscreveram no âmbito dos objectivos definidos, foram
abordados vários assuntos, fruto dos espaços de discussão livre que surgiram ao longo
do dia. De particular interesse pelo envolvimento que suscitaram dos participantes
destacaram-se:
•

A articulação entre programas, competências e oferta formativa do Ensino
Secundário com cursos, competências e oferta formativa do Ensino Superior no
quadro de Bolonha;

•

Métodos e ferramentas de trabalho na fase inicial do processo de
investigação/doutoramento, em particular no que toca ao levantamento e
tratamento das fontes bibliográficas. Sobre esta questão foi referida a utilidade das
aplicações informáticas EndNote e Mendeley;

•

A articulação entre a investigação académica realizada e as necessidades de
investigação suscitadas pelo real social; este assunto surgiu e foi discutido no
âmbito do Turismo, tendo-se afirmado a pertinência de auscultação à indústria
acerca das reais necessidades sentidas pelos actores do sistema turístico.
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