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Ecoturismo, Natureza, Mundo Rural e Sustentabilidade em primeiro lugar
Mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento curricular e docência na licenciatura e
mestrado em Ecoturismo, quase 20 anos de consultoria e formação em turismo e sustentabilidade,
participação em projectos de investigação e de desenvolvimento nacionais e internacionais. Esta
experiência, aliada a uma formação académica em Extensão Rural, Educação e Ecologia, baseiam um
trabalho em prole de um mundo mais sustentável. A confluência da área do ecoturismo, turismo
rural, sustentabilidade, e interpretação do património, assim o trabalho que envolveu a tese de
doutoramento sobre a componente educativa no ecoturismo, permitem alcançar estratégias e
soluções únicas capazes de responder aos futuros desafios ambientais e sociais do turismo.

Formação académica


Doutoramento em Ecologia com a tese “Contribución para el conocimiento del componente
educativo en contextos de ecoturismo en Portugal”. Classificada com “Sobresaliente, cum laude”.
Universidad Autónoma de Madrid, em Setembro de 2017.



Diploma de Estudos Avançados (DEA) referente ao trabalho de investigação “A eficácia das
actividades de educação e interpretação ambiental em contextos de ecoturismo. O caso da rota
das salinas da Figueira da Foz”. Classificação: “Sobresaliente”. UAM, Madrid, em Maio de 2010.



Mestrado em Educação à Distância “MA in Distance Education” na University of London,
concluído em Dezembro de 1996, realizado com bolsa de mestrado PRAXIS XXI. Reconhecimento
nacional do grau de Mestre pela Universidade do Minho em Jul. 2002.



Licenciatura em Engenharia Agrícola, ramo Extensão Rural, Universidade de Évora, concluída em
1994 com 14 valores. Tese final: “Formação à distância: contributo para uma estratégia para a
região Alentejo”.

Outras habilitações
Formador certificado pelo IEFP n.º EDF3110/98 (Min. Emprego) e pelo Conselho
Científico-Pedagógico da Formação Contínua n.º CCPFC/RFO 11279/00 (Min. Educação).




Curso “Deseño de Itinerários Interpretativos”, CENEAM, Segóvia, (Jun. 2015)



Curso “Planificación en Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural”, Alcoy, ES, (Jul. 2006)

Curso “Turismo en Áreas Rurales: Estrategias e Promoción”, International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Saragoza. (Dez. 2003).




Curso "Distance Learning, Design, Systems and Materials", Open University, UK (Set./Out. 1993).

Idiomas
Português (nativo), Inglês (bom) e Espanhol (bom).

Experiencia profissional
Actual




Trabalha como independente em consultoria e formação para o ecoturismo, interpretação do
património, educação ambiental e áreas relacionadas. Realização de projectos de investimento e
de desenvolvimento na área do ecoturismo. Formação em turismo sustentável e em
Interpretação do património. Apoio a actividades diversas de interpretação e de
desenvolvimento local. (desde 2012). Orador em conferências e palestras.
Fundador e dirigente da INTERPRETARE – Associação de Interpretação do Património Natural e
Cultural www.interpretare.pt (desde 2009).

Anterior
2012 a 2017
 Trabalho de investigação e elaboração de tese de doutoramento “Contribuição para o
conhecimento da componente educativa em contextos de ecoturismo em Portugal ” no
Departamento de Ecologia da Universidad Autónoma de Madrid, sob orientação de Javier
Benayas e co-orientação de António Ferreira, CERNAS, Coimbra.
De 2000 a 2011
 Equiparado a Assistente na ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra. Desempenhou tarefas de
docência desde Setembro de 2001 nos mestrados em Ecoturismo (MET) e Agricultura Biológica
(MAB) e nas licenciaturas de Eco-agroturimo/Ecoturismo (LET), Engenharia do Ambiente (LEAM)
e Engenharia Agro-Pecuária (LEAP). Organizou 10 disciplinas da licenciatura em Ecoturismo e 1
para Engenharia Agro-Pecuária. Diversas apresentações, textos e comunicações relacionadas
com Ecoturismo e com o ensino desta área na ESAC. Mais de 30 orientações de estágios de final
de Bacharelato e Licenciatura de Ecoturismo e mais de 60 participações como júri em
apresentações de estágio.
De 1998 a 2001
Técnico de extensão rural e educação ambiental no Projecto LandSTATE – Sustentabilidade do
Turismo e da Agricultura pelo Total Envolvimento do Consumidor (LIFE97 ENV/P/000152), IST.




Coordenador e Formador de curso de Plantas Aromáticas e Medicinais. Abr/2000 a Abr/2001.

Algumas Publicações
Entradas “Consumptive (and non-consumptive) tourism” e “Eco-leisure” em: Cater, C.I. and
Garrod, B. (ed.) (2015) The Encyclopedia of Sustainable Tourism. CAB Intern. , Wallingford, UK. 2016


Morais, P.; Ferreira, A.D.; Benayas, J. Análise dos centros de interpretação ambiental portugueses,
in Revista Ambientalmente Sustentable. 2015
Morais, P.,La eficacia de las actividades de educación e interpretación ambiental en contextos
de ecoturismo. El caso de la ruta de las salinas de Figueira da Foz, Portugal, en “Nuevas
investigaciones iberoamericanas en Educación Ambiental” ISBN 978-84-8014-833-7; 2012.
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