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RESUMO EM PORTUGUÊS
O Turismo é um fenómeno civilizacional suportado pela história e cultura dos povos. O crescente
apelo a uma cultura turística diversificada e apoiada na identidade territorial e na cocriação de
experiências visa a salvaguarda da identidade local, dos territórios e dos produtos endógenos.
O projeto abrange duas regiões de Portugal: Região Centro e Região Alentejo. Estas estão em
fase de reordenamento turístico, o que consolida o papel das entidades regionais de turismo.
Neste reordenamento a procura de recursos endógenos, e a sua transformação em atrativos
turísticos, implica a disponibilização de conhecimento que seja útil aos agentes de turismo.
O objetivo geral deste projeto é valorizar turisticamente o património cultural através da criação
de um Modelo (Modelo MovTour) replicável noutras regiões. Este objetivo apoia-se em
premissas, como a valorização da rede nacional de ensino superior politécnico, orientadas aos
objetivos de consolidação de linhas de investigação envolvendo abordagens sinérgicas,
complementares e coerentes. Pretende-se dar resposta a desafios societais específicos,
nomeadamente através do desenvolvimento ou integração de conhecimento científico e

tecnológico, bem como da respetiva divulgação, visando potenciar a sua valorização e
transferência para o tecido empresarial e social. O consórcio deste projeto compreende os
parceiros: Instituto Politécnico de Tomar (IPT) - promotor, Instituto Politécnico de Santarém (IPS)
copromotor, Centro de Estudos Sociais (CES) parceiro beneficiário, e outros parceiros, não
beneficiários, que pertencem à rede protocolar destas instituições. Tal realidade aumenta as
possibilidades de inovação e cocriação em projetos como o MovTour. A equipa do MovTour
pretende: responder ao reforço das redes do ensino superior politécnico com inclusão de
estudantes no processo de criação e transferência de conhecimento; fomentar a formação de
recursos humanos qualificados; ligar organizações públicas e privadas; e dar resposta às
necessidades regionais e nacionais de promoção do emprego científico e de internacionalização.

Os promotores deste projeto (IPT e IPS) pretendem que a construção e teste inicial do modelo
MovTour sejam realizados nos municípios a que pertencem (Tomar e Santarém), por uma
questão de proximidade territorial e de enquadramento e desenvolvimento social. A utilização
das TIC serve de base comum às atividades do projeto e apela à participação de toda a
comunidade, envolvendo e recorrendo ao conhecimento existente para consolidar a
transferência de conhecimentos Inter - geracionais e Inter- societais. O projeto fará uso das
competências já adquiridas através da experiência de investigação aplicada contribuindo para a
valorização do processo ensino-aprendizagem. O incremento de sinergias do MovTour, apoiadas
no conhecimento estimula a componente de internacionalização e oferece novas soluções para
a qualificação do Turismo através da fruição do Património Cultural.

ABSTRACT
Tourism is a civilizational phenomenon supported by the history and culture of the different
peoples. The growing call for a diverse tourism culture, grounded on territorial identity and on
the co- creation of experiences, aims at safeguarding the identity of places, of their people and
of their endogenous products.
The project comprises two Portuguese regions Centre and Alentejo. These are currently being
reorganized, in tourism terms, a process which consolidates the role of regional tourism bodies.
In this process the search for endogenous products and their conversion into tourism attractions,
entails the provision of useful knowledge to tourism agents. This project's main goal is to
contribute to the tourist enhancement of cultural heritage by developing a replicable model
(Model MovTour). This goal is based on premises, like the enhancement of the polytechnic
institutes' national network along with the consolidation of research lines while adopting
synergistic, complementary and coherent approaches. Likewise, it aims at providing answers to
specific societal challenges, namely through the development and integration of scientific and

technological knowledge, whose thorough publicity will increase its value and transfer to the
region's entrepreneurial and social fabrics. This project's consortium is made up of the following
partners: Polytechnic Institute of Tomar (IPT) the promoter; Polytechnic Institute of Santarém
(IPS) co-promoter; Centro de Estudos Sociais (CES) beneficiary partner; along with several nonbeneficiary partners which are part of these institutions? protocol network. As such, the
opportunities for innovation and co-creation, in projects like MovTour, escalates. The MovTour
team intends to: respond to the polytechnic networking reinforcement by including students in
the creation and knowledge transfer process; boost the number of highly qualified human
resources; link the public and the private sectors; and to provide an answer to regional and
national needs regarding scientific jobs and internationalization. This project's promoters (IPT
and IPS) intend to test the MovTour model in the municipalities to which they belong to (Tomar
and Santarém) for reasons of territorial proximity, social framework and social development.
The use of ICTs is common to all Working Packages and caters for the participation of the whole
community, connecting and resorting to existing knowledge to cement intergenerational and
inter-societal knowledge transfer. The project will use the competences already acquired in
previous applied research experiences so as to contribute to the enhancement of the teaching
learning

process.
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internationalization and offers new solutions for the qualification of tourism through the fruition
of cultural heritage.
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