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SOBRE O CORRIE

OBJETIVOS

METODOLOGIA

O Turismo é um dos maiores setores económicos mundiais e de rápido
crescimento. Em 2012 o número de chegadas de turistas internacionais
ultrapassou os mil milhões e prevê-se que alcance 1,8 mil milhões em
2030, de acordo com a UNWTO. Neste crescimento continuado, existe
uma tendência crescente e aumento da consciencialização dos
consumidores para o turismo sustentável e responsável.

Os principais objetivos do projeto são:

O projeto CORRIE irá desenvolver um programa
abrangente para as PME do Turismo, fornecendo
todos os materiais e ferramentas necessárias para a
implementação
com
sucesso
do
Turismo
responsável nas suas organizações.
O projeto utiliza um programa de trabalho claro,
completo e de elevada qualidade, implementando as
seguintes atividades: preparação, investigação,
desenvolvimento,
teste,
implementação
e
disseminação.

O Turismo responsável minimiza os impactos negativos a nível
económico, ambiental e social, trazendo benefícios económicos para as
comunidades locais, preservando os recursos culturais e naturais dos
destinos.

O projeto CORRIE é necessário porque aborda inúmeras
necessidades e contribui para os objetivos que foram
estabelecidos em diversos documentos legais Europeus e
Nacionais, incluindo:
• Necessidade de estratégias inovadoras devido à crise económica
• Relação com diversos objetivos, iniciativas e prioridades da UE
• Necessidades nacionais, regionais e institucionais nos países
parceiros

consciencializar para o turismo responsável e criar um maior
reconhecimento das oportunidades de negócio inerentes
aumentar as competências de negócio e fomentar uma
mentalidade responsável entre as pessoas e comunidades ativas
no Turismo
criar novas abordagens inovadoras para aumentar a
competitividade e reduzir o desemprego, particularmente a nível
regional e local
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reduzir o despovoamento rural
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gerar turismo de elevado valor e baixo volume (especializado) ao
invés de turismo de elevado volume e baixo valor (de massas)

VIM
OL
NV

SE

DE

IMPLEMENTAÇÃO

lvo
a
o
p
u
r
G
O principal grupo alvo do projeto são as pequenas empresas turísticas de
regiões rurais com população a diminuir e/ou regiões que estão a passar
por uma crise económica. Este grupo alvo inclui proprietários, gestores e
empregadores que irão beneficiar de uma forma direta dos resultados
desenvolvidos durante o projeto.

