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InterCat
Equipa Internacional de
Turismo Circular e Acessível
O Turismo Circular e o Turismo Acessível (CAT) são vistos como dois setores de crescimento rápido e sustentável, de acordo co m
o recente Estudo da CE sobre o lado da oferta de educação e formação turística (2016), e o relatório de investigação CIRTOINNO
(Interreg Europe, 2019). Espera-se que estes dois segmentos emergentes criem um nicho competitivo para as regiões
desfavorecidas que procuram o desenvolvimento sustentável. No entanto, a escassez de formação em EFP relacionada em vários
países coloca obstáculos lamentáveis para o seu início e devem ser tomadas medidas para aumentar os recursos de formação.
Portanto, o Projeto InterCat pretende identificar e trocar as melhores práticas de formação em 5 países do projeto, de acordo
com uma abordagem baseada em provas, a ser compilada num glossário de itens de formação para CAT, oferecendo soluções
para inadequadas competências CAT, escassez de mão-de-obra no setor e adaptar os métodos e materiais de aprendizagem
existentes com novos métodos e realidades evoluídas em CAT, utilizando um DIATool (ferramenta de análise de imagem e
destino).

Evento Recente
O projecto InterCat já começou! Nos dias 28 e 29 de julho de 2021, teve lugar a reunião
de lançamento do nosso projeto. Após reuniões anteriores, o consórcio reuniu-se em
Tusa (Itália), reunindo representantes de todos os parceiros do projeto da Grécia,
Portugal, Letónia, Itália e Espanha.
A reunião de lançamento foi dedicada à apresentação das metas e objetivos do
projeto, bem como ao desenvolvimento do plano de trabalho para todo o projeto. As
questões mais importantes estavam relacionadas com a preparação e implementação
dos resultados dos trabalhos e as atividades de formação do projeto. Durante a
reunião, os parceiros do projeto foram também recebidos pelo vice-presidente do
município de Tusa, como um potencial interveniente do projeto.
According to the application, the next step within the project would be the
implementation of the Training Course for Staff and Trainers on Circular and Accessible
Tourism (CAT) in Portugal
. De acordo com a candidatura, a próxima etapa do projeto seria a implementação do
Curso de Formação de Pessoal e Formadores em Turismo Circular e Acessível (CAT) em
Portugal.

Sobre o Projeto:
O projeto InterCat visa
desenvolver uma
metodologia de
aprendizagem inovadora
para profissionais e
estudantes, de modo a
melhorar as qualidades do
turismo acessível e circular.
Cumprirá os seus objetivos
através da criação dos
seguintes resultados do
projeto:
-Curso de formação de
pessoal e formadores em
CAT em Portugal;
-Glossário de Artigos de
Formação para CAT e VET;
-Visita de estudo em
Espanha: formação com
exemplos realistas em CAT;
-Ferramenta de análise de
imagens deTemplate.

O que se segue?

Próximo
Evento

Após a elaboração do Glossário de Itens de Formação
relacionados com o turismo circular e acessível (CAT), o
consórcio do projeto irá preparar o curso de formação de
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pessoal e formadores CAT em Portugal.

InterCat Curso de Formação Portugal
Os parceiros encontrar-se-ão na
próxima vez em Portugal para o
Curso de Formação de Pessoal e
Formadores em CAT
presencialmente, que irá trabalhar
nos itens desenvolvidos no âmbito
do Glossário CAT.
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