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CORRIE - Community Of Responsible Recreational Initiatives in Europe
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 terminar a plataforma de eLearning do projeto (disponivel
em http://corrie.baatbg.org/) que irá disponibilizar o kit de formação para apoiar os formadores a ajudar
as PME no turismo responsável, que inclui três manuais:
Manual - Como se tornar responsável?
Manual - Como promover a minha imagem responsável?
Manual - Como criar uma rede local de empresas turísticas responsáveis?

Este projeto recebeu ﬁnanciamento do Programa Erasmus+ da União Europeia no âmbito do acordo de subvenção n. 2015-1-BG01-KA202-014280.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização
que dela possa ser feita.
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Kit de formação do CORRIE
A parceria está a terminar este recurso
que garante que os resultados do
projeto estejam disponíveis para o
grupo-alvo intermédio. Incluirá um
manual prático e aplicável às asso-
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Evento multiplicador da Canice Consulting
O segundo evento multiplicador do projeto CORRIE foi organizado no dia
29 de setembro de 2017. Durante esta sessão, os produtos do projeto foram
apresentados seguido de uma discussão aberta com todos os participantes.
As entidades participantes eram representantes dos setores do turismo e
hotelaria, assessoria empresarial e educação e formação proﬁssional.

ciações, organizações de consultoria e
apoio às empresas relacionadas com
o turismo para facilitar a implementação de uma formação abrangente
para as PME sobre o tema do turismo
responsável, utilizando os 3 manuais
do projeto.

Reunião ﬁnal do projeto em Soﬁa
A reunião ﬁnal do projeto, organizada
pela BAAT, na Bulgária, decorreu no
dia 4 de julho de 2018 no Essence
Centre. Nesta reunião, os parceiros
analisaram as atividades realizadas
até ao momento e planearam as
últimas atividades do projeto. Os
parceiros foram recebidos por
Eleonora Yosifova da BAAT e em
seguida, realizaram-se apresentações
e debates sobre as atividades do
projeto, os manuais, Kit de Formação
e plataforma de eLearning a serem
ﬁnalizados, os testes e estes materiais
e as atividades de disseminação.

Evento ﬁnal
O evento ﬁnal do projeto CORRIE foi uma conferência de um dia chamada
“Passos para o turismo responsável”. A conferência aconteceu em Soﬁa,
Bulgária, a 5 de junho de 2018. O evento foi organizado no Goethe InstitutBulgaria e participaram mais de 80 pessoas. A conferência foi dividida em
duas partes - apresentações e discussões. A parte das apresentações foi
repleta de apresentações interessantes e úteis de especialistas na esfera do
turismo sustentável e responsável, proteção ambiental e desenvolvimento
de negócios. Foram ainda efetuadas apresentações por um alemão na
Bulgária que viaja muito por toda a Europa e providenciou bastantes dicas.
Alguns proprietários de empresas de turismo na Bulgária deram exemplos de
como desenvolveram e promoveram os seus negócios responsáveis, o que
são os desaﬁos e como os turistas valorizam a sua política responsável. Um
dos palestrantes, representante da Adventure Travel and Trade Association,
forneceu fatos realmente interessantes e apresentou as tendências mundiais
do turismo responsável e sustentável em todo o mundo. Foi também
relatada a a situação na Bulgária, quais são as perspetivas e problemas.
Depois de todas as apresentações, houve um almoço com produtos
ecológicos e pratos locais feitos por anﬁtriões de diferentes acomodações
certiﬁcadas com a marca de qualidade “Green Lodge”. A segunda parte
do dia foi dedicada à troca de experiências e partilha de boas práticas.
O público e os oradores foram divididos em quatro grupos sobre diferentes
temas relacionados com turismo responsável e desenvolvimento sustentável.

Final Event
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Evento multiplicador da EUROCREA
O evento foi dividido em duas partes diferentes, a primeira foi desenvolvida
durante a primeira parte do dia 6 de outubro de 2017, na Eurocrea Merchant.
A primeira parte do evento foi criada para apresentar o vídeo do IO1 e a
estrutura dos IO2, IO3, IO4 e IO5 a três jovens freelancers, a ﬁm de divulgar
o projeto e, por outro lado, obter feedback sobre os conteúdos relevantes
necessários para entender o que um futuro empreendedor precisa para
desenvolver uma iniciativa mais responsável, desenvolver uma rede e promover
a sua imagem responsável.
A segunda parte do evento foi integrada no evento Morbegno in Cantina,
um evento bastante conhecido no norte da Itália, onde fornecedores de
serviços de turismo locais e produtores de vinho apresentam seus produtos e
serviços à comunidade. Neste evento pedimos a 10 prestadores de serviços
de turismo e stakeholders para testarem a estrutura dos resultados do projeto.
Os participantes foram positivos em relação aos manuais apresentados, e
mostraram um sincero interesse nos conteúdos. Na sua opinião devem conter
informações muito práticas e dicas sobre turismo responsável e acham este
formato muito interessante devido ao fato de normalmente terem pouco
tempo e precisarem de conselhos práticos para serem implementados
diretamente. Foram dadas algumas recomendações:
•

Prefeririam mais material digital do que manuais;

•

Os materiais da Unidade 2 do manual do IO2 são tidos como muitos
interessantes, portanto, devem ser focados;
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Consórcio
SPI

A Sociedade Portuguesa de Inovação
é uma empresa privada de consultoria,
criada em 1997, como um centro ativo
de redes nacionais e internacionais
ligadas aos sectores das PME e inovação.
Desde a sua criação, a SPI tornou-se
líder na promoção de ligações entre
empresas do sector privado, instituições
de ciência e tecnologia e organizações
públicas e privadas nacionais e
internacionais. Desde o início, a SPI
abraçou a missão de gerir projetos que
promovam o desenvolvimento regional,
nacional e internacional, estimular o
empreendedorismo, inovação e gestão
do conhecimento e criar parcerias
estratégicas e relações empresariais.
www.spieurope.eu
tiagomarques@spi.pt

Canice Consulting

A Canice Consulting é uma pequena
empresa privada estabelecida na
Irlanda do Norte, que opera nos setores
do desenvolvimento local e regional,
educação e gestão empresarial e
apoio técnico a redes e programas da
UE. A Canice Consulting oferece uma
vasta gama de modernos serviços de
aprendizagem predominantemente
para o mercado da UE. Os serviços
incluem soluções de formação, criação
de conteúdo eLearning, tecnologias de
aprendizagem, técnicas de criação de
formação e consultoria. As tecnologias
de aprendizagem incluem portais de
aprendizagem, sistemas de gestão de
formação, sistemas de desenvolvimento
de conteúdo, ferramentas de suporte
ao desempenho, ferramentas de sala
de aula virtual e muito mais.
http://caniceconsulting.com/
canice@caniceconsulting.com
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