Reunião de Trabalho
ASTO
30.07.2021

Participantes:
Professor Jaime Serra
Professora Maria do Rosário Borges
Professor Carlos Santos
Local: Universidade de Évora
Inicio: 14h30m
Fim: 17h30m
O Professor Doutor Jaime Serra e a Professora Doutora Maria do Rosário Borges, ambos
docentes da Universidade de Évora e responsáveis pelo Alentejo Sustainable Tourism
Observatory (ASTO) abriram a reunião às 14h30m, na Universidade de Évora, em que participou
o Presidente do Observatório do Turismo Sustentável dos Açores (OTA), com uma mensagem
de boas vindas e explicaram que se tratava da primeira reunião de trabalho informal entre o
Alentejo Sustainable Tourism Observatory (ASTO) e o OTA, ambos membros da rede INSTO. O
Observatório do Turismo Sustentável do Algarve justificou a sua ausência, bem como o
representante do Turismo de Portugal.
Tratou-se de uma iniciativa pioneira no âmbito dos Observatórios da rede INSTO nacionais e
lançou as bases para reuniões de trabalho futuras, com partilha de experiências e resultados,
apresentados em powerpoints pelo Professor Jaime Serra responsável científico do ASTO e pelo
Presidente do OTA, Professor Carlos Santos.
O Professor Jaime Serra apresentou o projeto “PISTA”, que está a ser desenvolvido pelo ASTO.
Trata-se de um projeto pioneiro de monitorização da atividade turística no território Alentejano,
com recurso a mega dados (big data). Este projeto envolve uma ampla parceria com várias
entidades, na recolha e processamento de dados e divulgação de informação entre os vários
parceiros do turismo regionais e nacionais e conta com o apoio da rede INSTO e do Turismo de
Portugal.
Dado que o OTA integra a candidatura do Azores Digital Innovation Hub, aprovada pelas
entidades nacionais e aguardando aprovação da EU, dando acesso aos fundos do programa
Europa Digital, a fim de desenvolvermos a aplicação de novas tecnologias na monitorização da
atividade turística na Região Autónoma dos Açores, dirigi um convite informal para o Professor
Jaime Serra e a Professora Maria do Rosário Borges se deslocarem brevemente aos Açores para
apresentarem o projeto em curso à nossa DMO e aos parceiros do turismo regionais, num
workshop organizado pelo OTA.
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