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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 implementar as suas atividades 
e os parceiros estão atualmente a desenvolver novos 
produtos:
      Uma campanha promocional com o propósito 
de consciencializar as PME do setor do turismo para o 
turismo responsável. Esta campanha irá incluir um vídeo 
promocional e uma apresentação Prezi. O objetivo 
é informar as PME sobre as oportunidades do turismo 
responsável.
       Três manuais práticos para PME do setor do turismo:
 Como se tornar responsável? – para facilitar as 
PME a aplicar com sucesso o turismo responsável nas 
suas organizações;”
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          Como promover a minha imagem responsável? - 
para facilitar as PME a promoverem com sucesso a sua 
imagem de Responsabilidade Social Corporativa;
           Como criar uma rede local de empresas turísticas 
responsáveis? – para facilitar e estimular as PME no turismo 
a cooperarem e unir forças para aumentar o impacto do 
turismo responsável.

Estes produtos servirão de base para o desenvolvimento 
de um kit de formação atraente e sustentável, que pode 
ser usado por associações relacionadas com turismo e 
organizações de consultoria e apoio empresarial para 
facilitar a implementação de uma formação abrangente 
para as PME sobre o tema do turismo responsável.
Este kit de formação será disponibilizado gratuitamente 
para download no site do projeto “.



2

Community Of Responsible 
Recreational Initiatives in Europe www.corrie.eu Corrie-Project @Corrie_project

This project has received funding from the European Union´s Erasmus+ Programme under grant Agreement no. 2015-1-BG01-KA202-014280. 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kit de Formação do CORRIE
Os parceiros do projeto estão a 
desenvolver os conteúdos do Kit de 
Formação para apoiar os formadores. 
O Kit terá três manuais:
•  Manual  -  Como se tornar 
responsável?
• Manual - Como promover minha 
imagem responsável?
• Manual - Como criar uma rede local 
de empresas turísticas responsáveis?

Quando concluído, este kit de 
formação será disponibilizado 
gratuitamente para download no 
site do projeto

Evento Multiplicador em Portugal!
Os participantes do Workshop organizado pela SPI, na sua sede a 15 de setembro 
de 2017 eram representantes de hotéis e restaurantes. Após a apresentação 
inicial das pessoas, as empresas e a sua relação com o turismo e o turismo 
responsável, realizou-se uma apresentação do projeto, fornecendo informações 
sobre os objetivos, metodologia, grupo-alvo, atividades e resultados.
Depois disso, uma sessão de brainstorming informal teve início, onde os 
participantes compartilharam as suas opiniões sobre as informações fornecidas. 
Destes comentários, foi possível extrair que:
  • Os materiais promocionais devem ser cativantes e curtos, a fim de criar 
facilmente interesse;
  • Os materiais de formação não devem ser muito longos e devem muito 
práticos, pois o tempo disponível para leitura pode não ser muito e as pequenas 
empresas que operam no turismo geralmente não dispõem de  recursos 
humanos e tempo para gastar com formação.

Evento Multiplicador da Eurocrea!
A Eurocrea organizou o evento multiplicador E1 “Criando a rede de 
Stakeholders” em Guimarães, no dia 28 de setembro de 2016, aquando 
do Congresso Internacional 2016 da EBN - European Business Incubation 
Centre Network focado no tema “Design para a inovação”.
Embora o evento não tenha ocorrido em Itália (pois os Congressos 
Internacionais da EBN são ocasiões para reuniões “deslocalizadas” dedicadas 
aos membros da EBN), visou profissionais de turismo italianos.

Próximos eventos
A próxima reunião do projeto 
decorrerá em janeiro de 2018, na 
Irlanda do Norte e será organizada 
pela Canice Consulting.

Quarta reunião internacional 
do projeto, em Milão
A quarta reunião do pro jeto, 
organizada pela Eurocrea, em Itália, 
decorreu nos dias 12 e 13 de setembro 
de 2017 no Vitruvio Center.
Nesta reunião, os parceiros analisaram 
as atividades realizadas até ao 
momento e planearam as próximas 
atividades do projeto. Os parceiros 
foram recebidos por Carlotta Figini 
da Eurocrea Merchant e Eleonora 
Yosifova  da BAAT. As representantes 
da Eurocrea Merchant 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 

Evento Multiplicador na Irlanda do Norte!
O primeiro evento multiplicador do projeto CORRIE foi organizado no dia 
20 de agosto de 2016. Foi uma sessão informal de criação de redes e 
informativa com várias organizações para criar e envolver uma rede de 
stakeholders regionais. Durante o evento foi apresentado o projeto CORRIE 
e foram explicados os resultados. Decorreram debates sobre o design e o 
conteúdo mais relevantes para os produtos a desenvolver.
Foram recebidos vários comentários interessantes:
     1. A utilização de “Manuais” foi debatida e questionado por alguns 
participantes, pois consideram que “Manuais” são considerados um pouco 
fora de moda. Atualmente, com a formação online e a ênfase dada à 
mobilidade dos fornecedores de atividades turísticas, os manuais podem 
parecer antiquados;
     2. Os comentários também salientaram que era importante manter todos 
os materiais curtos, pois as PME e as organizações do turismo do Reino Unido 
não têm tempo para realizar cursos de estilo acadêmico longos e chatos, 
necessitando de pequenas sessões relevantes, práticas e não teóricas;
     3. A utilização de conteúdos multimédia (como vídeos, podcasts e até 
mesmo animações Prezi) funciona bem;
     4. Os benefícios reais e financeiros e empresariais do turismo responsável 
devem ser a principal mensagem”.
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Consórcio
A Business Development Friesland 
(BDF), uma organização sem fins 
lucrativos fundada em Leeuwarden, 
é uma agência internacional de 
gestão de projetos focada em 
apoiar PME e escolas no setor 
do empreendedorismo e da 
internacionalização, para além de 
apoiar as start-ups.

As principais áreas de atividade são:
• Start-Ups
• Projetos Europeus
• Internacionalização

m.lettinga@bdfriesland.nl

www.bdfriesland.nl
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Eurocrea Merchant
A Eurocrea Merchant é uma 
empresa  de  consu l to r ia  e 
formação com sede em Itália, 
com dois escritórios localizados 
em Milão e Nápoles. O principal 
objetivo da entidade é melhorar 
a competitividade da sociedade 
Italiana, através do desenvolvimento 
de empresas, formação e criação 
de parcerias transnacionais. Está 
focada em três linhas principais 
de especialização:

• Consultoria e Assessoria
• Educação e formação
• Projetos europeus

www.eurocreamerchant.it/en/

Evento Multiplicador da EOLAS!
O evento aconteceu no dia 14 de novembro de 2016, em Badajoz, na 
Espanha, e foi realizado em colaboração com o encontro anual de mem-
bros do Extremadura Tourism Cluster.
No total, 10 representantes do setor de turismo participaram do evento, 
representando 7 organizações diferentes. Todos os participantes, exceto os 
membros do grupo de turismo, são proprietários/gerentes de (micro)-PME 
que oferecem alojamento, serviços de bem-estar, atividades de lazer ou 
aplicações informáticas para o setor do turismo. Os funcionários do Cluster 
de turismo participaram como stakeholders  e especialistas no setor e 
devido à sua capacidade de transferir o conhecimento e a informação 
para um conjunto mais amplo de atores relevantes.
Os participantes receberam o folheto (em inglês) e uma folha de infor-
mações sobre o projeto (em espanhol).
Após uma breve introdução ao projeto e os resultados, os participantes 
dividiram-se em 2 grupos para discutir o turismo responsável e como 
poderiam trabalhar juntos para converter os seus negócios em entidades 
de turismo responsável e como contribuir para tornar a região um destino 
para o turismo responsável.
A discussão foi muito animada, e na sessão de resumo, os grupos compar-
tilharam as suas opiniões. As principais conclusões das discussões foram:
      1. A Extremadura, como uma região com uma grande parte do seu 
território sob proteção, como a Natura 2000, é uma área que está espe-
cialmente bem colocada para se tornar uma referência para o turismo 
responsável;
    2. A grande quantidade de recursos em relação à natureza e ativi-
dades relacionadas, desde a observação de pássaros até ao trekking, 
da pesca ao mountain bike, ao mesmo tempo deixa claro que o turismo 
deve ser responsável para não danificar um dos valores únicos da região: 
a natureza imaculada;
     3. Alguns dos participantes compartilharam suas experiências no campo 
de responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas também com a 
comunidade local, o que é altamente apreciado pelos outros e foi indicado 
que mais experiências práticas deste género são bastante importantes e 
devem ser promovidas;
    4. Todos concordaram que as (micro)-PME têm limitações ao que 
podem fazer por si só e que a partilha de conhecimento e experiência 
e a colaboração para alcançar resultados é o único caminho a seguir 
para realmente causar um impacto no território. Assim, tudo indica que a 
criação de um grupo de trabalho sobre o tema é relevante.


