Conferência “Património Cultural e Natural”

No dia 17 de abril, teve lugar no Auditório Filipe I do Centro de Congressos do Castelo Santiago da Barra a
Conferência “Património cultural e natural”. Integrada no Projeto HRP Global, esta foi a terceira de seis
conferências que percorrerão várias regiões do país e que colocarão em discussão os desafios para o setor. A
iniciativa teve por objetivo debater, sensibilizar e divulgar a riqueza do património cultural e natural de
que o nosso país dispõe, procurando identificar melhores formas de o promover e de o projetar
nacional e internacionalmente, tendo por público alvo os proprietários e gestores de hotéis rurais e de outros
empreendimentos de Turismo no Espaço Rural, empresas de animação turística, artesãos, entidades públicas
e privadas do setor, docentes e estudantes da área de ensino de turismo e jornalistas.
A Conferência teve inicio às 14h00, com o registo e receção aos participantes, tendo sido registados 84
participantes.
Após a sessão de abertura, realizada pelas 14h30, presidida pela Vereadora do Turismo do Município de Viana
do Castelo, Drª Maria José Guerreiro, Miguel Vaz Pinto, em representação da Direcção da Escola de Hotelaria
e Turismo de Viana do Castelo e Jaime Pereira da Direcção da AHRP, deu-se inicio ao primeiro painel
“Património Natural”.
Paulo Pinto, Representante Delegado e Gestor de Projetos de Cultura e Turismo na CIM do Ave, apresentou o
tema “Organização do produto rotas turísticas”. É também o representante em Portugal da European Route
of Industrial Heritage, a maior Rota Europeia de Património Industrial e investigador externo do CITCEM
– Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Unidade de I & D da Universidade do
Porto.
A “Gastronomia como produto turístico cultural” foi o segundo tema da tarde, abordado por Miguel Vaz Pinto,
que atualmente leciona na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo as unidades curriculares de
Organização de Serviço de Vinhos, Enologia, História e Cultura Gastronómica, Introdução à Gestão de
Restauração e Bebidas, Gestão de F&B – Promoção e Vendas e Gestão de Restauração e Bebidas – Sistemas
de Controlo. As duas intervenções contaram com a moderação de Pedro Valente, pela Associação de Hotéis
Rurais de Portugal.
Após um momentos de debate, pelas 16h00 realizou-se o Coffee Break.
Os participantes regressaram ao auditório pelas 16h15, para o segundo painel “Património Natural”. Manuel
Sousa, docente no ISAG Porto, apresentou “As marcas naturais do território”. Manuel Sousa é Arquiteto
Paisagista, Especialista em Turismo pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto e Especialista
em Design de Ambientes pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo
O último momento, a cargo de Paulo Valadas Castro, da Federação Europarque, desafiou os participantes com
o tema “A gestão sustentável dos recursos naturais, uma oportunidade de negócio?”. Paulo Castro é
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Engenheiro Agrónomo, licenciado no Instituto Superior de Agronomia, atualmente é Vice-Presidente do
Conselho Diretivo do EUROPARC - Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais e Sócio gerente da
empresa de consultadoria ambiental, Ponto Natura, ambiente e soluções Unipessoal Lda. Foi anteriormente
técnico responsável por um projeto de planeamento de Redes Primárias de Defesa da Floresta Contra
Incêndios da Autoridade Florestal Nacional. Secretário-geral do Instituto para o Desenvolvimento Agrário da
Região Norte. Diretor do Parque Nacional da Peneda Gerês e desenvolveu vários cargos nos Serviços Regionais
de Entre Douro e Minho do Ministério da Agricultura.
Após um momento de debate do painel modereado por Pedro Valente, pela Associação de Hotéis Rurais de
Portugal, procedeu-se à conclusão dos trabalhos e finalizou a conferência Paulo Carranca, da Entidade de
Turismo Porto e Norte e Jorge Pereira, da Associação de Hotéis Rurais de Portugal.
Os conteúdos e condução do evento, assim como o bom ambiente e dinâmicas que se fizeram sentir foram
constatadas durante a discussão e nas declarações registadas na vídeo reportagem que posteriormente foi
colocada à disposição de todos os participantes e público em geral, no evento público, promovido na rede
social Facebook (https://www.facebook.com/events/160890864597123/) e no site da AHRP.
Igualmente foram disponibilizadas e tornadas públicas fotografias e os conteúdos das apresentações no evento
criado no Facebook.
A Conferência superou as expectativas, tendo o número de participantes ultrapassado os valores estimados,
tendo sido reservados elevados elogios às intervenções de todos os oradores, à organização do evento e à
multiplicidade de pontos de vista que foram apresentados no evento.
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Figura 1: Ciclo de Conferências

Figura 2: Cartaz Conferência

Figura 3: Programa da Conferência
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Figura 4: Convite

Figura 5: Evento do Facebook
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Figura 7: Fotografias do Evento
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Figura 8: Recortes de impresa e organizações

