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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.

Atualmente os parceiros do projeto estão a fi nalizar o 
desenvolvimento dos produtos do projeto:
   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 .
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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 da SPI!
Os participantes no Workshop organizado pela SPI em Sever do Vouga no 
dia 9 de outubro de 2017 eram representantes de empresas de atividades 
recreativas e hotéis. Após a apresentação inicial das pessoas, empresas e a 
sua relação com o turismo e turismo responsável, foi efetuada uma apresen-
tação do projeto, fornecendo informações sobre os objetivos, metodologia, 
grupo-alvo, atividades e resultados, com foco nos materiais de formação 
em desenvolvimento.
Posteriormente, iniciou-se uma sessão informal de brainstorming onde os 
participantes partilharam a sua opinião sobre as informações fornecidas, 
relativamente à estrutura dos manuais. Deste modo os manuais devem:
  • Conter informação sobre os diferentes conceitos relativamente ao turismo 
responsável;
  • Disponibilizar Informação sobre as certifi cações disponíveis (requisitos 
necessários);
  • Ser curtos e fáceis de ler.

Evento Multiplicador da BDF!
O segundo evento multiplicador nos Países Baixos decorreu no dia 12 de 
julho de 2017. Foi organizado durante a tarde e seguido de um churrasco 
de verão para os parceiros da Kanselarij. O Kanselarij é um edifício utilizado 
por empresas, formação e governo no centro de Leeuwarden. O escritório 
da BDF também está localizado neste edifício.
Participaram cerca de 20 pessoas com diferentes perfis profissionais 
e formação: PME (também do setor de hospitalidade e recreativo), 
organizações de apoio às empresas, estudantes e professores de Ensino e 
Formação Profi ssional e Ensino Superior, alianças estratégicas, instituições 
governamentais, instituições sociais, etc.
Marie-jetske Lettinga, da BDF, deu as boas-vindas aos participantes e fez 
uma introdução ao projeto CORRIE. Posteriormente, mostrou a campanha 
promocional desenvolvida para o Intelectual Output 1. Os participantes 
fi caram muito entusiasmados com o vídeo. Após o vídeo, Marie-jetske 
apresentou e explicou ao público como serão os outros produtos do 
projeto em termos de conteúdo e layout. Como exemplo, ela apresentou a 
estrutura do manual do Intelectual Output 4. Foi solicitado aos participantes 
feedback inicial. Segundo eles, as informações contidas nos manuais 
devem ser úteis para suas próprias organizações. Consideram importante 
que a informação seja prática e com uma relação próxima à prática. 
Em geral, o público gostou do layout e do design gráfi co dos produtos. 
Após a apresentação do projeto CORRIE, os seus resultados e a sessão de 
feedback, os participantes tiveram um churrasco de verão.

Próximos eventos
A próxima reunião do projeto 
será organizada pela BAAT, na 
Bulgária, em julho de 2018 e o 
evento fi nal do projeto irá ocorrer 
na Bulgária em junho deste ano.

Quinta reunião internacional 
do projeto, em Lisbun

A quinta reunião do projeto, organizada 
pela Canice Consulting, na Irlanda do 
Norte, decorreu no dia 25 de janeiro 
de 2018 no The Boardroom, Lisburn 
Enterprise Centre. Nesta reunião, os 
parceiros analisaram as atividades 
realizadas até ao momento e 
planearam as próximas atividades 
do projeto. Os parceiros foram 
recebidos por Canice Hamill da Canice 
Consulting e Eleonora Yosifova da BAAT. 
Os representantes destas entidades 
efetuaram breves discursos de boas-
vindas e, em seguida, realizaram-se 
apresentações e debates sobre as 
atividades do projeto, os manuais e 
Kit de Formação a serem fi nalizados, 
as atividades de disseminação e o 
evento fi nal do projeto. A próxima 
reunião do projeto será realizada em 
julho de 2018 na Bulgária.
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Consórcio
EOLAS
A EOLAS S.L. é uma empresa 
espanhola que presta serviços 
e suporte a todas as empresas, 
organizações e entidades com 
necessidade de apoio na área 
do design e gestão de projetos. 
A empresa oferece serv iços 
relacionados com a definição 
de estratégias para obtenção 
de financiamento e subsídios 
(internacionais, Europeus, nacionais 
e regionais) e acompanha todo o 
processo, desde a fase conceitual 
e de elaboração até a gestão e 
encerramento do projeto.

info@pim.com.mt

www.pim.com.mt

O segundo evento multiplicador em Malta decorreu a 15 de maio de 2017 
na Universidade de Malta. Na ausência de eventos nacionais ou regionais 
focados em turismo responsável ou tópicos relacionados, foi organizado 
este evento para testar os resultados do projeto CORRIE.
Adicionalmente foram realizadas reuniões individuais com membros da 
indústria do turismo para apresentar e discutir os resultados intelectuais 
do CORRIE.
No total, 19 estudantes e professores participaram no evento em Malta. 
Os participantes estão adquirindo conhecimentos em sustentabilidade e 
educação, que também estão relacionados às atividades turísticas.
Os participantes receberam o folheto do projeto e informação sobre as 
diferentes resultados.
Após uma breve introdução do projeto e dos produtos, o vídeo da cam-
panha promocional, a estrutura detalhada e o esboço do Manual IO4 
sobre como estabelecer uma rede local, bem como do  IO2 e IO3 foram 
apresentados.
Os participantes demonstraram-se bastante agradados com os produtos 
apresentados e indicaram querer aceder aos documentos fi nais. No geral, 
os participantes estavam mais interessados em materiais que podem ser 
utilizados para estabelecer ou criar um estabelecimento turístico respon-
sável. Adicionalmente, estudos de casos e exemplos de boas práticas de 
outros países e, em particular, regiões do Mediterrâneo foram considerados 
altamente relevantes.
Finalmente, no fi nal do evento, surgiu uma discussão sobre como aumentar 
as oportunidades de turismo sustentável em Malta.
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PIM
A Projects in Motion Ltd (PiM) é uma 
PME sediada em Malta que se dedica 
a promover a sustentabilidade 
ambiental, as fontes de energia 
renováveis e processos e produtos 
de efi ciência energética. A empresa 
visa promover as energias renováveis, 
a efi ciência energética e a utilização 
inteligente/redução das necessidades 
energéticas na Europa e na região do 
Mediterrâneo, através de parcerias, 
ações de sensibilização, inovação 
e ação estratégica.

Evento Multiplicador da EOLAS!
O evento aconteceu no dia 10 de julho em Guadalupe, Badajoz, Espanha, 
e aproveitou o momento criado com a escola de verão sobre turismo 
responsável e um encontro de Geoparques internacionais. O encontro 
foi escolhido devido à importância do turismo responsável e sustentável 
nas atividades dos Geoparques, com experiências e exemplos relevantes. 
A presença dos funcionários responsáveis pelas atividades relacionadas 
com o turismo, combinada com outros atores do setor, foi considerada 
como uma mais valia para o evento.
No total, 12 representantes do sector do turismo participaram no evento, 
representando 10 organizações diferentes, da Espanha e de outros países 
da UE e 2 externas à UE (como observadores). Todos os participantes pos-
suem ampla experiência em atividades de turismo responsável e sustentável.
Os participantes receberam o Folheto e uma fi cha informativa sobre o 
projeto (em inglês). Após uma breve introdução ao projeto e resultados 
previstos, foram apresentados o vídeo da campanha promocional, a 
estrutura detalhada e o esboço do IO4 sobre como criar uma rede local, 
bem como a abordagem e o progresso em relação ao IO2 e IO3.
Os participantes gostaram dos resultados apresentados e indicaram que 
queriam ver os produtos fi nais. Estão interessados em dicas e sugestões práti-
cas, mais do que em contextos teóricos. Exemplos de casos e experiências 
de outros foram também considerados relevantes para serem incluídos 
nas versões fi nais dos manuais.
O turismo responsável, especialmente no ambiente natural dos Geoparques, 
é um tema importante na opinião dos participantes.

Evento Multiplicador em Malta!


