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1. Sumário executivo (análise global ao funcionamento do curso)

Dos casos em análise, apenas dois constituem situações problemáticas, sendo a maior parte classificada como 'OK'. Existe também
um número considerável de casos de boas práticas, pelo que, globalmente, podemos considerar que o cenário se encontra dentro do
expectável  e  se  apresenta  promissor,  constituindo  motivação  para  continuar  e  melhorar  os  esforços  que  têm vindo  a  ser
desenvolvidos.

2. Pontos fortes

A UA foi a primeira universidade portuguesa a lançar uma licenciatura em turismo em 1988. O primeiro doutor em turismo, que é
também o primeiro professor catedrático nesta área, pertence à UA que, por sua vez, tem consolidado a sua liderança como o maior
polo de ensino e investigação no país na área do turismo. De entre as metas atingidas, podem ser ainda destacadas as seguintes:
1995: Primeiro doutoramento em turismo em Portugal; 2001: Primeiro mestrado em turismo em Portugal; 2004: Primeira revista
científica de turismo nos países de língua portuguesa; 2008: Primeira e única empresa spin-off de turismo em Portugal, a IDTour –
Unique Solutions, criada soba a égide da UA; 2010/2012/2014: Organização da maior conferência em turismo em Portugal e uma das
maiores no mundo, a INVTUR (cerca de 700 participantes, 400 trabalhos submetidos, autores com origem em 30 países e oradores
principais de credibilidade mundial), com a colaboração de universidades do Reino Unido, Estados Unidos da América, Austrália,
Brasil, India e China; 2014: Primeira universidade portuguesa a oferecer um programa especial de ensino e investigação em turismo,
em parceria com uma universidade chinesa, a Guizhou Normal University. São ainda de salientar o desempenho em termos de
publicações, os doutoramentos concluídos, o prestígio dos cursos ministrados, a ligação a uma unidade de investigação FCT
classificada com ‘Excelente’ e o facto de possuir o corpo de doutores em Turismo mais numeroso em Portugal. A UA, fruto dos seus
esforços de internacionalização, está igualmente bem cotada internacionalmente como uma das universidades de ponta na área de
turismo, tendo lançado projetos internacionais de impacto significativo, tais como: Gender in Tourism (why women do not reach top
level management positions in the tourism sector?); O restaurante do futuro; O alojamento do futuro; The overall rural tourism
experience. Na última década a UA foi responsável por cerca de 50 projetos que correspondem a mais de 2,5 milhões de euros,
desenvolvidos para o Ministério da Economia; a AHRESP –Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; associações
de Rota dos Vinhos; comissões de planeamento regional; municipalidades; sítios arqueológicos; regiões de turismo; e organizações
do setor privado. O Programa Doutoral em Turismo (PDT beneficia destes pontos fortes e capitaliza neles por via de uma equipa
docente e administrativa caracterizada por elevado profissionalismo, conhecimento e empenho no acompanhamento dos alunos do
PDT.

3. Pontos fracos

Os recursos necessitam de melhoria constante.
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1. Resumo sobre os estudantes no curso e preenchimentos dos diversos instrumentos no processo do SubGQ_PD

Nº de estudantes do curso 61

Universo de respondentes 40

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 35

Nº de estudantes com resposta da CAe 34

Nº de estudantes com resposta no rDPD 23

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 1 19 4

Supervisão 1 21 1

Recursos -- 22 2
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