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Portucalense alinhada com os 
17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

Os ciclos de estudo na área de 
Turismo e Hospitalidade da 
Universidade Portucalense estão 

alinhados com o compromisso global 
da última década, nomeadamente 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e visam contribuir 
para o alcançar através do ensino e 
do envolvimento dos estudantes na 
investigação. No âmbito do Mestrado 
em Turismo e Hospitalidade, realizamos 
várias atividades e iniciativas que se 
centram nos projetos de investigação 
sobre turismo responsável e sustentável, 
reforçando assim a sustentabilidade 
ambiental das atividades turísticas. 
Outro aspeto a salientar é a promoção 
de projetos de investigação 
interdisciplinares e multidisciplinares, 
abordando sempre um dos objetivos dos 
ODS. Como exemplo, no âmbito das três 
unidades curriculares - Conceção de 
Projetos em Turismo e Hospitalidade, 
Hospitalidade e Turismo: Abordagens 
Teóricas e Tendências e Metodologia 
de Investigação - os alunos elaboraram 
um trabalho de investigação sobre 
Sustentabilidade do turismo de bem-
estar no período pós-covid. 
Para além das unidades curriculares, o 
estudante tem grandes oportunidades 
de participar nos projetos nacionais 
e internacionais do departamento. 
Por exemplo, recentemente foi 
aprovado um projeto de Erasmus + 
CBHE com financiamento da UE sobre 
fortalecimento das competências 
empreendedoras e de inovação no 
turismo para o desenvolvimento 
sustentável no Vietname e Filipinas. 
Os projetos internacionais em curso 
são sobre Água, Paisagem e Turismo 
Sustentável com o Brasil, Alterações 
Climáticas globais e respostas 
estratégicas ao Enoturismo com a 
Universidade de Nova Iorque (SUNY), 
ESA, Sustentabilidade Cultural na 
gastronomia com Bulgária, Itália e 
Letónia, entre outros. Adicionalmente, 
realizam-se seminários de investigação 
com a participação de especialistas  

do setor, que se preocupam com as 
questões de sustentabilidade no turismo 
e hotelaria. 
No âmbito do Mestrado em Turismo 
e Hospitalidade, continuamos a 
trabalhar ativamente para sensibilizar 
os estudantes para os desafios globais, 
salientando a necessidade de uma 
ação urgente que possa apoiar as 
necessidades das gerações atuais e 
futuras. El 

* Por Makhabbat Ramazanova, Coordenadora 
do Mestrado em Turismo e Hospitalidade da 

Universidade Portucalense 

No âmbito do 
Mestrado em Turismo 
e Hospitalidade, 
continuamos a 
trabalhar ativamente 
para sensibilizar os 
estudantes para os 
desafios globais... 


