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Decorreu entre 25 e 29 de outubro uma atividade de Formação de staff e formadores do consórcio internacio nal InterCAT sobre 

Turismo Acessível e Circular.   

Estiveram presentes 25 participantes durante estes 5 dias de formação e foram formados sobre as melhores práticas e conceitos  

do glossário de Turismo Acessível e Circular. 

Fornecer soluções para os desajustes de competências CAT e para a escassez de mão-de-obra no sector é um dos objetivos do 

projecto. 

Curso de Formação em Ponte de Lima 

New Horizons (Itália), Previform (Portugal), Fundación Universitat Jaume I-Empresa 

(Espanha), Ergasia (Grécia) and Ecological Future Education (Letónia) foram 

responsáveis por dar a formação. As apresentações foram realizadas de uma forma 

interativa que permitiu atrair a atenção dos participantes e, por sua vez, tornar a 

formação mais dinâmica. Para além da parte teórica, a formação incluiu duas visitas 

de estudo com o objetivo de dar a conhecer as melhores práticas de turismo circular e 

acessível em Portugal. Visitaram o Hotel FeelViana que promove a sustentabilidade, 

seguidamente deslocaram-se até à cidade de Penafiel onde foi possível verificar 

melhorias em termos de acessibilidade e visitaram o Museu Municipal de Penafiel que 

dispunha de todos os recursos necessários para pessoas com limitações motoras e 

sensoriais. Estes recursos incluíam auscultadores para deficientes visuais, um tablet 

para interpretação da linguagem gestual para que as pessoas com deficiências 

auditivas pudessem ter acesso à informação, e finalmente um elevador de fácil acesso 

para ajudar os deficientes físicos a evitar subir ou descer escadas. 

 

 
 

 

 

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 staff 

e formadores em CAT -

Portugal; 

-Glossário de Artigos de 

Formação; 

-Visita de estudo em 

Espanha: formação com 

exemplos realistas em CAT; 

-Ferramenta de análise de 

imagens deTemplate.

  



Este projeto tem sido financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação (comunicação) reflete apenas o ponto de vista do autor, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas nas mesmas. 

 

 

Visita de Estudo  
       

       

 

 

 
Curso de Formação InterCAT Grécia 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

     Parceiros do Projeto         

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

 SIGAM-NOS! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 

A próxima atividade de Formação 

será realizada na Grécia. 

Próximos 
Eventos 

Visita de estudo em Viana do Castelo e Penafiel com a presença dos 25 

participantes da Formação de Turismo Acessível e Circular. 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

