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Resumo 

 

O presente Relatório de Atividade Profissional, elaborado com vista à obtenção do grau de 

Mestre em Gestão e Desenvolvimento de Destinos Turísticos pela Faculdade de Economia 

da Universidade do Algarve, está dividido em dois grandes eixos.  

  

O primeiro eixo, diz respeito ao tema selecionado para desenvolvimento e discussão nas 

provas. Optei por desenvolver um tema relacionado com o setor de cruzeiros, por ser a área 

de atuação que nos últimos anos tem vindo a ganhar cada vez maior importância na minha 

atividade profissional e por considerar que Portimão e o Algarve têm muito a ganhar com o 

desenvolvimento deste sector na região. Este tema, cujo título é Porto de Portimão – 

Análise das Oportunidades de Crescimento, tem por objetivo analisar as oportunidades de 

crescimento do Porto de Portimão face ao contexto nacional e internacional do setor de 

cruzeiros, concretizando o primeiro eixo ao longo de 4 capítulos. O primeiro é a 

introdução, seguido do enquadramento da indústria de cruzeiros, no qual se contextualiza a 

oferta e a procura, quer em termos internacionais, quer em termos nacionais. A análise às 

oportunidades de crescimento, no qual se analisa as tendências de crescimento do setor e 

oportunidades para o Porto de Portimão, incluindo necessidades de investimento, é o 

terceiro capítulo. O quarto capítulo é a conclusão.  

  

O segundo eixo, refere-se à descrição detalhada do Curriculum Vitae, no qual comprovo a 

experiência e a minha atividade profissional. O Curriculum Vitae está organizado em seis 

elementos, nomeadamente percurso académico; atividade profissional; publicações e 

comunicações em palestras e seminários; prémios ou distinções recebidas; participação ou 

representações, em associações internacionais e nacionais; outras competências, ao nível 
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do domínio de línguas e cultura geral; e discussão crítica da evolução da sua experiência 

profissional.  

  

Pela sua importância, destaco a atividade profissional que se encontra estruturada em 3 

grandes temas. O primeiro é o percurso profissional, onde evidencio a minha carreira 

profissional, entidades empregadoras e cargos ocupados. O segundo é a formação 

profissional, destacando os cursos de formação profissional e conferências, congressos e 

seminários em que participei, e o terceiro é a descrição minuciosa das tarefas, identificando 

os principais trabalhos, ações e/ou atividades desenvolvidas, distribuídos por cinco sub-

temas, nomeadamente os cruzeiros, gestão e coordenação, informação turística, animação 

turística, promoção turística. 

  

  

Palavras-chave: cruzeiros, portos, navios, destinos, impacto económico, Portimão 
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Abstract 

 

This Professional Activity Report, written in order to obtain the Master’s degree in 

Management and Development of Tourism Destinations by the Faculty of Economics of 

the University of Algarve, is divided in two main axis. 

 

The first axis relates to the selected theme for the development and discussion of the 

evidence. I’ve chosen to develop a theme related to the cruise industry given the fact that it 

has been the area that has been gaining increasing importance in my professional activity 

during the past few years and also because I believe Portimão and the Algarve have a lot to 

gain from the development of this sector in the region. This theme, whose title is Port of 

Portimão – Analysis of Growth Opportunities, aims to analyse the growth opportunities of 

Portimão’s Port against the national and international context of the cruise industry, 

concretising the first axis over 4 chapters. The first one is the introduction, followed by the 

framework of the cruise industry within which the supply and demand is contextualised 

both internationally and nationally. The analysis of growth opportunities, where the 

sector’s growth trends and opportunities for Portimão’s Port are analysed, including 

investment needs, is the third chapter. The fourth chapter is the conclusion. 

 

The second axis refers to the detailed description of the Curriculum Vitae, in which I attest 

my experience and my professional activity. The Curriculum Vitae is organised into six 

elements, namely my academic career; professional activity, publications and 

communications in lectures and seminars; awards and honors received; participation or 

representation in national and international associations; other skills in the field of foreign 
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language fluency and general knowledge; and critical discussion of the evolution of my 

professional experience. 

 

Because of its relevance, the professional activity is highlighted and structured into 3 main 

themes. The first one is the professional path within which I highlight my career, 

employers and positions held. The second is my professional training, highlighting the 

professional training courses and conferences, congresses and seminars that I’ve attended 

and the third is the detailed description of the tasks, identifying the main works, actions 

and/or activities, divided into five sub-themes, mainly cruises, management and 

coordination, tourism information, tourism entertainment and tourism promotion. 

 

 

Keywords: cruise, ports, ships, destinations, economic impact, Portimão 
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