
2

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

Este projeto recebeu fi nanciamento 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.

Introdução

Community Of Responsible 
Recreational Initiatives in Europe

Newsletter #06
Publicação -  Agosto 2018

www.corrie.eu Corrie-Project @Corrie_project

Disseminação

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

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 benefi ciar de uma 
forma direta dos resultados desenvolvidos 
durante o projeto.

Durante o projeto, os parceiros realizaram 
67 eventos de divulgação, presenciais ou 
online, que tiveram como objetivo divulgar 
informações sobre o projeto e seus resultados, 
contando com a participação de quase 
20.000 pessoas.

Os resultados do projeto foram testados em 
três fases diferentes do seu desenvolvimento, 
com mais de 140 stakeholders e o feedback 
recebido ajudou os parceiros a melhorar a 
qualidade desses produtos, seja adicionando 
novos conteúdos, alterando a estrutura ou 
atualizando as informações existentes, por 
exemplo.
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Resultados

O projeto desenvolveu 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, incluindo:
• Uma campanha promocional para o 

turismo sustentável (incluindo um vídeo 
e uma apresentação). Visa informar as 
PME ativas em turismo especializado 
para a oportunidade existente no turismo 
responsável.

• Três manuais:
• Como se tornar responsável?, que 

visa apoiar as PME a aplicar com 
sucesso o turismo responsável nas 
suas organizações;

• Como promover a imagem 
responsável?, que pretende ajudar 
as PME a promover com sucesso a 
imagem de Responsabilidade Social 
Empresarial;

• Como criar uma rede local de 
empresas de turismo responsável?, 
que descreve a forma de criar uma 
rede local de empresas de turismo 
responsável, visando apresentar 
a região como responsável e 
sustentável;

 

• Um kit de formação 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, 

utilizando os manuais acima descritos;

 Uma plataforma de recursos e comunidade, 

assegurando que as PME e outros interessados 

poderão descarregar os materiais desenvolvidos 

e, de forma legal e gratuita, copiar, utilizar, 

adaptar e partilhar os mesmos e também 

participar num fórum que facil ita a 

comunicação e aprendizagem recíproca 

entre as PME, stakeholders e outros interessados.

 Todos estes resultados estão disponíveis no site 

do projeto http://corrie.eu/ ou na plataforma 

online, http://corrie.baatbg.org/, nos idiomas 

dos parceiros.
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