Estágios de Integração na Investigação
EDITAL N.º 08/2022
Encontra-se aberto concurso para a 7.ª edição dos Estágios de Integração na Investigação (EII) no âmbito das
atividades de científicas do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da
Universidade do Algarve.
Âmbito:
Os EII são estágios não remunerados dirigidos a estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento da
Universidade do Algarve. Pretende-se que os EII sejam um instrumento de formação, colocando o/a
estudante em contacto direto com a investigação. Cada estudante selecionado terá um membro doutorado
do CinTurs como orientador.
Área Científica:
Ciências Sociais e Humanas
Requisitos de candidatura (comuns a todos os estágios):
- Frequência de Licenciatura ou Mestrado no ano letivo 2021/2022;
- Bom domínio de ferramentas de informática;
- Bom domínio oral e escrito de uma língua estrangeira;
- Iniciativa, autonomia e disponibilidade.
Plano de trabalhos:
O CinTurs oferece estágios de integração na investigação para os seguintes projetos:

1. PROJETO: ARTIFICIAL REEFS’ USEFULNESS TO PEOPLE AND THEIR USE
Vagas/ vacancies: 4
Orientador/ supervisor: Jorge Ramos
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Tenciona-se perceber a utilidade dos recifes artificiais
(RA) implantados em Portugal e a tendência do seu uso a partir da análise dos dados obtidos com o
auxílio de ferramentas da Indústria 4.0. O projeto pretende avaliar o interesse e uso dos RA para fins
recreativos públicos/turismo e pesca. As atividades incluem: Formação inicial com introdução aos
temas (RA e Indústria 4.0); Pesquisa bibliográfica; Revisão de literatura; Recolha, tratamento e
análise de dados; Escrita de relatório.
(EN) Activities to be carried out by the trainee: It is intended to understand the usefulness of
artificial reefs (AR) deployed in Portugal and the trend of their use from the analysis of data obtained
with the help of Industry 4.0 tools. The project intends to assess the interest and use of AR for public
recreational purposes/tourism and fishing. Activities include: Initial training with introduction to the
topics (AR and Industry 4.0); Bibliographic research; Literature review; Collection, processing and
analysis of data; Report writing.
Requisitos de admissão: Estudantes de qualquer área científica, interessados no tema do Projeto e
que frequentem o 3.º ano da licenciatura ou o 1.º ano de Mestrado.
(EN) Admission requirements: Students from any scientific area, interested in the subject of the
Project and attending the 3rd year of the degree or the 1st year of the Master's.

2. PROJETO: AQUA&AMBI II – ECONOMIC ACTIVITIES IN PROTECTED AREAS AND SUSTAINABLE
ECOTOURISM
Vagas: 3
Orientadores/ supervisors: Jorge Ramos (CinTurs - Portugal); Laura Ribeiro (IPMA - Portugal) e José
Luis Oviedo (CSIC - Espanha)
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O projeto pretende fazer a avaliação económica dos
Serviços Ecossistémicos e do Capital Natural associado ao uso recreativo público/turismo em espaços
naturais no sul da Península Ibérica usando métodos de “Escolha Experimental”. Pesquisa
bibliográfica; Revisão de literatura; Recolha e análise de dados com auxílio de tablet/telemóvel a
turistas de natureza em áreas costeiras (no Parque Natural da Ria Formosa, e/ou outras zonas
costeiras a definir); Participação na escrita (e coautoria) de relatório/artigo científico.
(EN) Activities to be carried out by the trainee: The project intends to carry out an economic
assessment of Ecosystem Services and Natural Capital associated with the public
recreational/tourism use in natural spaces in the south of the Iberian Peninsula using “Choice
Experiment” methods. Bibliographic research; Literature review; Collection and analysis of data with
the aid of a tablet/mobile phone from nature tourists in coastal areas (in the Ria Formosa Natural
Park, and/or other coastal areas to be defined); Participation in the writing (and co-authorship) of a
scientific report/article.
Requisitos de admissão: Estudantes de qualquer área científica, interessados no tema do Projeto e
que frequentem o 3.º ano da licenciatura ou o 1.º ano de Mestrado.
(EN) Admission requirements: Students from any scientific area, interested in the subject of the
Project and attending the 3rd year of the degree or the 1st year of the Master's.

3. PROJETO: THE ROLE OF CREATIVE TOURISM IN TACKLING SOCIAL EXCLUSION AMONG OLDER
ARTISANS: THE CASE OF LOULÉ CRIATIVO
Vagas: 3
Orientadores: José de São José; Maria Alexandra Gonçalves
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa de bibliografia; Realização e transcrição de
entrevistas narrativas.
Requisitos de admissão: Frequência do 3º ano da licenciatura em Sociologia.

4. PROJETO: ANÁLISE DO POSICIONAMENTO ON-LINE DO TURISMO DO ALGARVE E DOS SEUS
CONCORRENTES
Vagas: 1
Orientadoras: Cláudia Ribeiro de Almeida; Célia Ramos
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Identificação dos concorrentes do Algarve com base
nas diretrizes do Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve; Identificação das páginas
nas Redes sociais dos concorrentes do Algarve; Recolha de dados para avaliação do posicionamento
on-line do Turismo do Algarve e seus concorrentes; Análise dos dados obtidos; Redação de um artigo
científico.
Requisitos de admissão: Frequência em Mestrado nas áreas de Turismo, Ciências Sociais, Gestão ou
Gestão de Marketing; Conhecimento sobre aplicação e análise de metodologias de análise de
conteúdo; Sólidos conhecimentos (Leitura e escrita) em Inglês.

5. PROJETO: OS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DA PANDEMIA COVID-19 - DA ANÁLISE CONTEXTUAL
À PROFUNDIDADE DAS EXPERIÊNCIAS
Vagas: 3
Orientadores: Hugo Pinto com coorientação de Carla Nogueira
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARSCoV-2, ainda em curso, tem vindo a alterar profundamente as sociedades contemporâneas. Desde a
forma como os actores se relacionam, até às respostas institucionais a pandemia acarreta um
conjunto de consequências, muitas das quais ainda não mensuráveis. Perante esta nova realidade
fica clara a necessidade de transformação e mudança social. O trabalho deste estágio pretende
analisar a conjetura nacional sobre os impactos socioeconómicos da pandemia, num contexto mais
macro. E ainda, analisar de forma mais profunda, o caso específico desses impactos nas experiências
pessoais face ao emprego. Os estudantes irão desenvolver um conjunto de atividades de:
sistematização de documentos estratégicos e estudos sobre resiliência, reindustrialização,
especialização inteligente e transformação; organização e análise de informação estatística, de
indicadores sociais e económicos, de fontes oficiais (Eurostat), e recolha de dados primários. Os
trabalhos realizados no contexto deste estágio são mobilizados para a avaliação contínua na unidade
curricular de Economia, lecionada pelos orientadores.
Requisitos de admissão: Estudantes da licenciatura em Sociologia e inscritos na unidade curricular
de Economia ou da licenciatura em Economia e inscritos na unidade curricular de Economia da
Empresa no presente ano letivo.

6. PROJETO: TUREXPERIENCE: TOURIST EXPERIENCES' IMPACTS ON THE DESTINATION IMAGE
Vagas: 2
Orientadoras: Manuela Guerreiro com coorientação de Ana Bender
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: colaboração na organização do evento Tourism
Summit, a decorrer na Região de Turismo do Algarve, em abril de 2022, em atividades pré-evento,
nomeadamente colaboração na conceção e design de peças de comunicação com highlights do
projeto, criação de conteúdos para as redes sociais bem como apoio ao secretariado no dia do
evento. Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre temáticas específicas no
âmbito do projeto.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura ou Mestrado (preferencialmente, nas áreas de
Gestão de Marketing ou Design de Comunicação).

7. PROJETO: RESTUR: RESIDENTS' ATTITUDES AND BEHAVIOURS TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT IN THE ALGARVE
Vagas: 2
Orientadoras: Patrícia Pinto com coorientação de Milene Lança
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: colaboração na organização do evento Tourism
Summit, a decorrer na Região de Turismo do Algarve, em abril de 2022, em atividades pré-evento,
nomeadamente colaboração na conceção e design de peças de comunicação com highlights do
projeto, criação de conteúdos para as redes sociais bem como apoio ao secretariado no dia do
evento. Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre temáticas específicas no
âmbito do projeto.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura ou Mestrado (preferencialmente, nas áreas de
Gestão de Marketing ou Design de Comunicação).

8. PROJETO: TUREXPERIENCE: TOURIST EXPERIENCES' IMPACTS ON THE DESTINATION IMAGE
Vagas: 3
Orientadoras/ supervisors: Manuela Guerreiro; Patrícia Pinto
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Inserir em SPSS dados recolhidos através de inquérito
por questionário junto de turistas de visita ao Algarve, colaboração na análise dos dados e na redação
do respetivo relatório (CANVAS). Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre
temáticas específicas no âmbito do projeto.
(EN) Admission requirements: Activities to be conducted by the intern: Insert, in SPSS, data collected
through a questionnaire survey with tourists visiting the Algarve, collaboration in the analysis of the
data and in the writing of the respective report (CANVAS). Possibility of carrying out master's
dissertations on specific themes within the scope of the project.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura ou Mestrado (preferencialmente, nas áreas do
Turismo, Gestão de Empresas e Sociologia e mestrado nas áreas de Gestão de Marketing, Sociologia,
Management, Tourism Organizations Management, Turismo).
(EN) Requirements: Frequency of a Bachelor or Master degree (preferably, Master in Marketing
Management, Sociology, Management Tourism or Tourism Organizations Management).

9. PROJETO: ANALYSING CONSUMER BRAND ENGAGEMENT (CBE) ON ONLINE SOCIAL MEDIA – THE
CASE OF THE ALGARVE TOURISM BRAND
Vacancies: 1
Supervisors: Homayoun Golestaneh; Nelson Matos
Activities to be carried out by the trainee: Deriving brand-related information from textual usergenerated content. The process involves collecting, labelling, clustering, aggregating, mapping, and
analyzing data.
Requirements: Frequency of a Bachelor or Master’s degree (preferably, Master’s in Marketing
Management, Sociology, Tourism Management or Tourism Organizations Management) or PhD
Tourism. Solid knowledge about Microsoft Power BI. Ability to use Social Media Analytics Tools
(Facebook, Instagram, …), analyze data, and provide reports. Proficiency in English (reading and
writing) is an essential requirement.
10. PROJECT: TUREXPERIENCE: TOURIST EXPERIENCES' IMPACTS ON THE DESTINATION IMAGE
Vacancies: 1
Supervisors: Manuela Guerreiro; Homayoun Golestaneh
Activities to be carried out by the trainee: Deriving Experiential Image information from textual
user-generated content. The process involves collecting, labelling, clustering, aggregating, mapping,
and analyzing data.
Requirements: Frequency of PhD Tourism. Solid knowledge about Microsoft Power BI. Ability to
use Social Media Analytics Tools (Facebook, Instagram, …), analyze data, and provide reports.
Proficiency in English (reading and writing) is an essential requirement.
11. PROJETO: Beyond COVID-19: behavioural changes among older adults
Vagas: 1
Orientadora: Lara Noronha Ferreira
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; organização e tratamento da
bibliografia pesquisada; recolha de dados. Participação na escrita (e coautoria) de relatório de
investigação. Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre temáticas específicas no
âmbito do projeto.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura ou Mestrado (preferencialmente mestrado em
Sociologia, Turismo, Gestão de Unidades de Saúde ou Management).

12. PROJETO: COVID-19 collateral damage - Rethinking society, economy, and health
Vagas: 01
Orientadora: Lara Noronha Ferreira
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; organização e tratamento da
bibliografia pesquisada; recolha de dados. Participação na escrita (e coautoria) de relatório de
investigação. Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre temáticas específicas no
âmbito do projeto.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura (preferencialmente de Economia ou Gestão) ou
Mestrado (preferencialmente mestrado em Gestão de Unidades de Saúde ou Management).

13. PROJETO: Well‐being and health‐related quality of life in cardiovascular disease – the role of
patient engagement
Vagas: 01
Orientadora: Lara Noronha Ferreira
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; organização e tratamento da
bibliografia pesquisada; recolha de dados. Participação na escrita (e coautoria) de relatório de
investigação. Possibilidade de realização de dissertações de mestrado sobre temáticas específicas no
âmbito do projeto.
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura (preferencialmente de Economia ou Gestão) ou
Mestrado (preferencialmente mestrado em Gestão de Unidades de Saúde ou Management).

14. PROJETO: SENSORY MARKETING IN DESIGNING INCLUSIVE CONSUMER EXPERIENCES IN RETAIL,
HOSPITALITY AND TOURISM
Vagas/vacancies: 3
Orientadora/ supervisor: Dora Agapito
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Preparação de estudos de caso no âmbito do tópico
do projeto; Possibilidade de participação em tarefas específicas do processo de edição de um manual
no contexto da experiência turística (a discutir - facultativo); Possibilidade de desenvolver uma
dissertação de mestrado adotando uma abordagem específica ao tema do projeto (facultativo).
(EN) Activities to be conducted by the intern: Preparing case studies on the project topics; Possibility
to participate in specific tasks in the process of editing a handbook in the context of tourist
experiences (to be discussed - optional); Possibility to conduct a master dissertation following a
specific approach to the topic at the end of the project (optional).
Requisitos de admissão: Frequência de Licenciatura ou Mestrado (preferencialmente, mestrado na
área do Turismo, Gestão ou Gestão de Marketing). O domínio da língua inglesa escrita será
valorizado.
(EN) Requirements: Frequency of a Bachelor or Master’s degree (preferably, Master in Tourism,
Management, or Marketing Management). Proficiency in written English will be valued.

Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido nas instalações do CinTurs (gab. 2.76 na Faculdade de Economia, Campus de
Gambelas) ou noutros locais necessários à execução do plano de trabalho, ou à distância, sob a orientação
científica do/a Investigador/a Responsável.
Duração do(s) estágio(s):
O estágio terá a duração de 4 meses (março a julho de 2022), com uma dedicação semanal 4 horas.
Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos: curriculum vitae
atualizado, carta de motivação que identifique o estágio a que concorre e cópia do comprovativo de
matrícula.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para cintursinfo@ualg.pt (Julieta Rosa secretariado CinTurs).
Método de seleção:
A seleção dos/as candidatos/as será feita pelo Orientador/a do estágio com base na candidatura
apresentada.
Notificação dos resultados:
Os/as candidatos/as serão notificados/as dos resultados através de correio eletrónico.
Período de candidatura:
O concurso encontra-se aberto entre 18 e 28 de fevereiro 2022.

No final do estágio, após parecer do respetivo orientador, será entregue um certificado aos alunos
participantes.
Para mais informações ou esclarecimentos, por favor contacte-nos através do e-mail cintursinfo@ualg.pt.

www.cinturs.pt

