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13.ª Conferência da International Academy for
the Study of Tourism decorre em Olhão
A 13ª Conferência da International Academy for the Study of Tourism, subordinada ao tema «Tourism
in Changing Times - West meets East», está a decorrer até sexta-feira, 7, no Hotel Real Marina, em
Olhão.

A iniciativa, que tem o apoio da Universidade do Algarve, conta com a presença dos mais
prestigiados académicos a nível mundial.

No âmbito do tema geral, vão realizar-se painéis que trarão à discussão as tendências globais de
turismo, as questões da educação e a investigação em turismo.

Haverá, também, várias sessões académicas conduzidas por alguns dos mais eminentes estudiosos
do turismo mundial.

Na Universidade do Algarve, foram criados três grupos de trabalho, desenvolvendo pesquisa sobre
«A Investigação do Turismo em Portugal», «O Ensino do Turismo em Portugal» e as «Novas
Tendências do Turismo em Portugal».

A investigação daí resultante será apresentada na conferência e, posteriormente, publicada em
revistas científicas. Outro objetivo importante deste evento é a criação de redes entre investigadores
nacionais e estrangeiros para futura investigação conjunta na área do Turismo.

Mais informações no sítio http://www.polyu.edu.hk/htm/iast.
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Entrevista On Line anteriores  
Últimas entrevistas:
Data: 05|06|2013
“As grandes obras do futuro são as pessoas”
Entrevistado: Vitor Guerreiro
(Candidiato à presidência da Câmara Municipal
de São Brás de Alportel)

Data: 20|04|2013
Mais um Herói do Pedal entrevistado
Entrevistado: Alejandro Marque Porto
(Ciclista profissional)
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Autárquicas 2013
Reviravolta na política eleitoral
autárquica
Estamos em ano de eleições autárquicas e,
como se sabe, por força da nova legisl...

Época 2012 / 2013
Futebol Algarvio
diariOnline da Região Sul vai continuar a
dar-lhe informação agrupada em ...

Ciclismo 2013
39ª Volta ao Algarve em Bicicleta
Dossier dedicado ao ciclismo em geral, mas
sobretudo, também à 39ª edição da Vol...
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