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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 continua a ser implementado e os
parceiros têm estado bastante ativos nos últimos
meses. Nesta fase do projeto, foi efetuada pesquisa
documental e questionários em cada um dos países
parceiros para veriﬁcar o estado da arte das atividades
de turismo responsável, assim como para obter opiniões
de stakeholders nacionais.
Os resultados foram recolhidos e os parceiros produziram
relatórios nacionais. Estes relatórios irão servir de base para
o desenvolvimento dos manuais do projeto que irão servir
de guias de apoio para as empresas no setor do turismo
implementarem e promoverem atividades de turismo
sustentável.
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Segunda reunião internacional do projeto,
em Malta
A segunda reunião do projeto, organizada pela PiM - Projects
in Motion Ltd, em Malta, realizou-se em 7 e 8 de junho de
2016 no Cavalieri Art Hotel. Nesta reunião os parceiros
analisaram as atividades implementadas no primeiro período
e os próximos passos. Brian Restall da PiM e Miroslav Nikolov
da BAAT deram as boas vindas aos participantes e depois
os parceiros apresentaram o progresso das atividades do
projeto.

Este projeto foi ﬁnanciado com o apoio da Comissão Europeia, ao abrigo do Programa Erasmus+ (grant Agreement no. 2015-1-BG01-KA202-014280).
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval dos conteúdos que reﬂetem apenas a visão dos autores e
a Comissão não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas.
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Atividades de dissiminação na Bulgária!

Disseminação
do projeto CORRIE
No início do projeto cada parceiro
envolveu seis stakeholders nos primeiros eventos multiplicadores.
Os eventos foram realizados em
alguns dos países parceiros, sob
a forma de um brainstorm para assegurar que os parceiros obtinham
informações dos stakeholders sobre
todos os produtos que serão desenvolvidos durante a implementação
do projeto. Estes eventos permitiram
também disseminar o projeto e criar
uma rede de contactos de elevada
importância para o projeto.

A BAAT organizou uma reunião com os stakeholders para criar a rede de contactos
do CORRIE

Englobado no projeto, a BAAT organizou no dia 8 de junho de 2016 uma
reunião em Soﬁa com os stakeholders para criar a rede de contactos. Para
este evento foram convidadas a participar 40 instituições e organizações, que
adicionalmente puderam participar num questionário online. O coordenador
do projeto, Sivko Pachev, apresentou o projeto CORRIE, os seus objetivos, os
grupos alvo e os resultados. Informou ainda os participantes sobre os objetivos
do Programa Erasmus+, os parceiros do projeto, o orçamento e calendarização das atividades.
Foram preparados e distribuídos pela BAAT um ﬂyer e um poster aos participantes da reunião. Os participantes demonstraram grande interesse em
contribuir para a implementação dos objetivos do CORRIE, participar em
futuros eventos do projeto e acompanhar a informação no site, Facebook e
outras redes sociais do projeto.
A reunião terminou com a resposta a algumas questões sobre turismo responsável.

Relatório transnacional
do CORRIE
Cada parceiro desenvolveu um relatório sobre o estado da arte do turismo
responsável no seu país, que foram
depois utilizados para desenvolver
um Relatório Transnacional. Uma das
principais conclusões deste documento é que é difícil, para muitas
PME, no setor hoteleiro e do turismo
alocarem recursos para implementar
práticas de Responsabilidade Social
Empresarial nas suas atividades.
Uma grande parte destas entidades
não dispõe de conhecimento ou
competências especiﬁcas necessárias para desenvolver e implementar
uma política e/ou estratégia de
Responsabilidade Social Empresarial.
Deste modo, é vital aumentar a
eﬁciência e capacidade de adaptação das PME do turismo a estes
desaﬁos para que os possam tornar
em oportunidades. A versão integral
do documento está disponível para
download no site do projeto em:
http://corrie.eu/?q=downloads

O projeto CORRIE foi apresentado na
9ª edição do Black Sea Tourism Forum
Os membros da BAAT apresentaram o projeto ao falar sobre turismo
responsável na Bulgária: oportunidades e desaﬁos. A apresentação foi
publicada no livro da Conferência, organizado pela Câmara de Turismo
de Varna para a 9ª edição do Black Sea Tourism Forum, de 13 a 15 de
outubro de 2016.
Os discursos de abertura do evento foram feitos por Nikolina Angelkova,
Ministra do Turismo da Bulgária, pelo Governador da região de Varna e
pelo Presidente da Câmara de Varna.
Mais de 80 pessoas participaram a 9ª edição do Black Sea Tourism Forum
durante os 2 dias.

Próximos eventos
4ª Reunião de parceiros
O consórcio irá reunir-se nos dias 12
e 13 de setembro em Milão, Itália
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Evento multiplicador nos Países Baixos!
O primeiro evento multiplicador do projeto CORRIE realizou-se a 23 de
agosto de 2016. Foi uma sessão de brainstorming informal com várias
organizações para criar e desenvolver uma rede regional de stakeholders.
Durante o evento, a Business Development Friesland (BDF), apresentou
o projeto CORRIE e os seus resultados espectáveis às organizações participantes. Debateu-se a forma de conceber e desenvolver os resultados do
projeto, especialmente aquele pelo qual a BDF é responsável “Campanha
CORRIE - Sensibilização para o turismo responsável”. Esta campanha incluirá
um breve vídeo promocional sobre turismo responsável e alguns materiais
de apoio. O principal feedback recebido durante o evento foi manter as
informações incluídas na campanha CORRIE práticas e não muito teóricas.
O vídeo não deve ser muito longo (poucos minutos) e deve incluir componentes atraentes (por exemplo, técnicas de animação) para garantir
que as pessoas se sentem interessadas e se lembram do vídeo. Também
é importante que o vídeo e os materiais de apoio enfatizem os benefícios
do turismo responsável. Os stakeholders mostraram-se interessados em
ver a primeira versão da campanha promocional do CORRIE e os outros
resultados do projeto.
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Consórcio
A Bulgarian Association for Alternative
Tourism (BAAT) é a entidade coordenadora do projeto.
A missão da entidade é tornar possivel
o desenvolvimento sustentável do
setor do turismo e, deste modo, tornar
a Bulgária um destino preferencial
para o turismo e aventuras, apoiando
a conservação da rica herança
natural e cultural e melhorando a
qualidade de vida dos habitantes
locais.
As principais áreas de ação são:
• Eventos
• Marca de qualidade
• Publicações
• Projetos
www.baatbg.org
baatbg@gmail.com

Netherlands

Terceira reunião internacional do projeto, em Badajoz
A terceira reunião do projeto, organizada pela EOLAS, em Espanha, decorreu
nos dias 11 e 12 de janeiro de 2017 na Câmara de Comércio de Badajoz.
Nesta reunião, os parceiros analisaram as atividades realizadas até ao
momento e planearam as próximas atividades do projeto. Os parceiros
foram recebidos por Manon van Leeuwen da EOLAS e Bistra Vassileva da
BAAT. As representantes do EOLAS e da BAAT efetuaram breves discursos
de boas-vindas e, em seguida, realizaram-se apresentações e debates
sobre as atividades do projeto, os manuais a serem desenvolvidos e as
atividades de divulgação. A próxima reunião do projeto será realizada
em setembro de 2017 em Milão.
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