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Secretária de Estado do Turismo leciona aula inaugural na Escola do Porto 

 

Abertura do ano escolar no Dia Mundial do Turismo 
 

O início do ano letivo na Rede de Escolas do Turismo de Portugal assinala-se 

no Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, às 10h30, na Escola do Porto, 

com uma aula lecionada pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho. 

 

Durante a sessão, que conta também com a participação do jornalista Júlio 

Magalhães, serão entregues os Prémios de Mérito Académico e os Diplomas 

do curso de Sommelier, com espaço ainda para um momento musical 

protagonizado pela banda Pop Up. 

 

Com o objetivo de aumentar os níveis de qualificação no turismo - duplicando o 

nível de habilitações do ensino secundário e pós-secundário, de 30% para 

60%, tal como previsto na Estratégia Turismo 2027 – o Turismo de Portugal 

tem vindo a reforçar a sua oferta formativa e a rever os curricula no sentido de 

integrar nos seus cursos as competências assinaladas pelo mercado, tendo em 

conta as novas exigências e tendências, nomeadamente soft skills e 

comunicação. Pretende-se, assim, a formação de profissionais com 

empregabilidade e que contribuam para tornar Portugal, cada vez mais, um 

destino turístico de excelência. 

 
 
Sobre o Turismo de Portugal 
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa 
única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde 
a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa. Info: turismodeportugal.pt 
 
 
 
 

http://www.turismodeportugal.pt/
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Sobre as Escolas do Turismo de Portugal 
A Rede Escolar do Turismo de Portugal é constituída por 12 escolas, de norte a sul do país, 
(Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Coimbra, Oeste, Estoril, Lisboa, Portalegre, Setúbal, 
Vila Real de Santo António, Portimão e Faro) que apostam na formação profissional, 
qualificando e elevando as competências dos profissionais do setor. 
As Escolas do Turismo de Portugal formam mais de 3.000 alunos por ano, preparando os 
jovens para o primeiro emprego e, simultaneamente, qualificam os profissionais do setor, com 
vista à melhoria da qualidade e prestígio das profissões turísticas.  
Info: escolas.turismodeportugal.pt  
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Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal  
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