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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. 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 visa novas abordagens inovadoras 
para fomentar a competitividade e reduzir o 
desemprego, particularmente a nível regional e local 
e deste modo reduzir o despovoamento rural. Pretende 
ainda gerar turismo de elevado valor e baixo volume 
(especializado) ao invés de turismo de elevado volume 
e baixo valor (de massas).

www.corrie.eu Corrie-Project @Corrie_project

Necessidade de estratégias inovadoras 
devido à crise económica

O impacto da crise económica está ainda a decorrer, 
existindo assim uma necessidade de estratégias 

inovadoras. No entanto, as PME enfrentam os desafios 
do desenvolvimento de competências e inovação 
sem necessariamente terem recursos adequados ou a 
visão estratégica para lidar com a feroz concorrência 
no mercado. Com o turismo responsável, as pequenas 
empresas do sector aumentam a sua competitividade 
devido à poupança de custos, à Responsabilidade 
Social Empresarial e à segmentação de um nicho de 
mercado, nomeadamente um mercado consciente da 
sustentabilidade.

Relação com diversos objetivos, 
iniciativas e prioridades da UE
O projeto relaciona-se com uma das principais prioridades 
da Estratégia Europa 2020 “Crescimento Sustentável”, 
que visa uma “Europa eficiente em termos de recursos” 
e uma “Política industrial para a era da globalização” 
para melhorar o ambiente empresarial, especialmente 
para as PME e para apoiar o desenvolvimento de uma 
base industrial forte e sustentável capaz de competir 
globalmente. Também corresponde perfeitamente a 
um dos fundamentais princípios do Small Business Act 
para a Europa (Plano de Ação Empreendedorismo 2020): 
“a UE e os Estados-Membro devem permitir que as PME 
transformem os desafios ambientais em oportunidades”.

http://
https://www.facebook.com/Corrie-Project-1526180844353112/
https://twitter.com/Corrie_project
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Grupo alvo 
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.

Grupo alvo intermediário
Os formadores e colaboradores 
de associações, consultoras e 
entidades de apoio empresarial 
relacionadas com o turismo irão 
também beneficiar do CORRIE. 
É através deste grupo alvo 
intermediário que os resultados 
serão apresentados aos 
beneficiários finais. Irá ser criado um 
Intellectual Output para apoiar os 
formadores (IO5), que assegurará 
um conjunto completo e integrado 
de materiais e ferramentas de 
apoio.

Abordagem transnacional  
O valor acrescentado Europeu reside no facto de o tema tratado abranger 
questões de importância vital para toda a Europa e que exigem um esforço 
a nível Europeu. O papel do setor do turismo está a crescer em importância 
e uma economia responsável e sustentável é vista como vital.

A variedade de países representada pelos parceiros do projeto garante 
valiosos contributos. Ao reunir 7 parceiros de diferentes países, com 
conhecimentos especializados em diferentes domínios e áreas de 
conhecimento, o projeto CORRIE visa fornecer materiais de aprendizagem 
especificamente desenvolvidos para capacitar as PME em todos os 
países da UE.

A realização do projeto a nível Europeu apoia os objetivos 2020 da União 
Europeia de uma visão económica partilhada para criar uma Europa 
forte, competitiva, inovadora e sustentável. Uma abordagem nacional 
sobre este tema será limitada e, portanto, não atingirá os objetivos finais 
do projeto.

Resultados

Sustentabilidade – Os resultados do projeto CORRIE irão, de forma indireta, 
ter um impacto positivo:

Na comunidade local

através de maiores 
benefícios económicos 

para a comunidade local

através de uma 
experiencia positiva e 

valiosa que corresponda 
ou ultrapasse as 

expectativas

através da minimização 
dos impactos 
económicos, ambientais 
e sociais negativos

através da utilização 
sustentável dos recursos

Para os turistas

No ambiente

Para o mundo
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O1 Campanha do CORRIE 

O6 CORRIE 

O5 Materiais de formação do  
      CORRIE

O3 Manual do CORRIE 

O4 Manual do CORRIE

O2 Manual do CORRIE

Consciencialização para o turismo 
responsável

Plataforma online de recursos e 
comunidade do CORRIE

Como criar uma rede local de empresas 
de turismo  responsável?

Como promover a imagem responsável?

Como se tornar responsável? 

Metodologia Intellectual Outputs

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.

Campanha promocional com o 
objetivo de consciencializar as PME 
de turismo especializado para o 
turismo sustentável. Esta campanha 
será suportada por ferramentas 
como um vídeo e promocional e 
uma apresentação PowerPoint. Visa 
informar as PME ativas em turismo 
especializado para a oportunidade 
existente no turismo responsável.

Manual prático e aplicável para as 
PME do setor do turismo com uma 
descrição detalhada sobre como se 
tornar responsável. Este manual ajuda 
as PME a aplicar com sucesso o turismo 
responsável nas suas organizações.

O projeto utiliza um programa de trabalho claro, completo e de elevada 
qualidade, englobando 3 fases: Estratégia, Desenvolvimento e Implementação. 
Isto está expresso na construção dos Intellectual Outputs, pois cada um 
contém atividades que abrangem estas fases (preparação, investigação, 
desenvolvimento, teste, implementação e disseminação).

Manual prático e aplicável para as 
PME do setor do turismo com uma 
descrição detalhada sobre como 
promover a imagem responsável. 
Este manual ajuda as PME a 
promover com sucesso a imagem de 
Responsabilidade Social Empresarial.

Manual prático e aplicável para as 
PME do setor do turismo com uma 
descrição sobre como criar uma 
rede local de empresas de turismo 
responsável, visando apresentar 
a região como responsável e 
sustentável. O manual irá facilitar e 
estimular as PME no setor do turismo 
a cooperar para aumentar o impacto 
do turismo responsável.

O centro do projeto é a plataforma 
de Turismo Responsável do CORRIE. A 
plataforma terá duas funcionalidades 
principais: 

1) A plataforma será um Recurso 
Educativo Aberto, na qual estarão 
disponíveis todos os IOs. Deste modo 
será assegurado que as PME e outros 
interessados poderão descarregar 
os materiais desenvolvidos e, de 
forma legal e gratuita, copiar, utilizar, 
adaptar e partilhar. Ao carregar os IOs 
desenvolvidos na plataforma, estes 
estarão disponíveis para o público em 
geral. 
 
2) A plataforma irá ter um fórum com 
o objetivo de criar uma comunidade. 
Esta área facilita a comunicação 
e aprendizagem reciproca entre 
as PME, stakeholders e outros 
interessados, servindo assim como 
uma ferramenta de comunicação.

Este IO assegura que os resultados 
do projeto estão disponíveis para o 
grupo alvo intermediário. Irá incluir 
um manual pratico e aplicável 
para as associações, consultoras 
e entidades de apoio empresarial 
relacionadas com o turismo que 
as apoiará a implementar uma 
formação compreensiva para as PME 
sobre o turismo responsável (IO1, IO2, 
IO3 e IO4). Este IO, em conjunto com 
os anteriores, ira formar um conjunto 
de materiais de formação que 
pode ser utilizado pelo grupo alvo 
intermediário.

Últimos eventos

A primeira reunião do projeto 
CORRIE (programa Erasmus+) 
aconteceu no Porto, nas 
instalações da SPI, nos dias 9 e 10 
de dezembro. Esta reunião contou 
com a participação das entidades 
membro do consórcio do projeto, 
provenientes de 7 países europeus 
como Portugal, Bulgária, Malta, 
Itália, Espanha, Irlanda e Holanda 
e permitiu definir ideias e planear 
etapas para o arranque e 
desenvolvimento do projeto. 

SPI organiza reunião de arranque 
do projeto CORRIE 

Consórcio
O consórcio foi composto por forma 
a haver complementaridade de 
experiências, competências e 
posição na sociedade. O grupo 
é composto por 7 parceiros de 
7 países diferentes: Bulgária, 
Holanda, Reino Unido, Itália, 
Espanha, Portugal e Malta.

O consórcio caracteriza-se pela 
sua experiência e competências 
na gestão e participação em 
projetos, incluindo projetos 
em tópicos relacionados 
com o CORRIE, tal como o 
desenvolvimento sustentável ou o 
turismo alternativo. Conjuntamente 
com as suas extensas redes, os 
parceiros representam uma vasta 
rede regional, nacional e Europeia 
de elevada importância para o 
projeto.

Bulgária

Portugal

Itália

Espanha

Holanda

Malta

Reino Unido
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