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O principal objetivo do InterCAT era reforçar as competências dos formadores de EFP, dos estudantes de turismo em escolas de formação 

profissional ou centros de EFP e dos operadores de hotelaria quando prestam serviços a turistas com necessidades de acesso, como 

resultado da capitalização dos poucos mas existentes currículos de formação EFP e das melhores práticas em toda a Europa. O principal 

objetivo foi alcançado através de dois eventos de formação bem sucedidos e de comentários positivos dos participantes na formação. 

Eventos Recentes 
InterCat organizou a sua reunião de avaliação intercalar na Letónia, em Riga, nos dias 

11 e 12 de Abril de 2022, acolhida pelo parceiro letão, reunindo novamente todos os 

parceiros do projeto da Grécia, Portugal, Letónia, Itália e Espanha. Durante a qual os 

parceiros olham para o primeiro ano de implementação do projeto, discutem os 

resultados e as próximas atividades. Durante esta reunião, os parceiros finalizaram o 

Glossário de Itens de Formação e uma versão preliminar do DIATool - a ser utilizada 

para a seguinte Mobilidade (Visita de Estudo na Grécia, Junho de 2022). 

A segunda visita de estudo foi organizada na Grécia, Patras, de 28 de Junho a 2 de Julho, 

acolhida pelo parceiro grego. A visita de estudo foi a segunda etapa, interligada, após o 

Curso de Formação. A Visita de Estudo combinou em três atividades: Visita de Estudo a 

amostras turísticas no território - Sessões de Avaliação e Reflexão de Grupo - Revisão do 

DIATool. A Visita de Estudo apresentou aos participantes práticas e exemplos do mundo 

real, servindo assim o objetivo final de melhorar as competências dos profissionais e 

trabalhadores e os recursos de formação em TA e TC de uma perspetiva prática. 

De acordo com a candidatura, a próxima etapa do projeto seria a implementação e 

disseminação dos resultados, para finalizar as atividades do projeto e preparar a próxima 

reunião de parceiros em Espanha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Grécia: formação com 

exemplos realistas em CAT; 

- Ferramenta de Análise de 

Imagens 

- DIATool 

observação.Template.



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

   

 

O que se segue? 
Após a elaboração do Glossário de Itens de Formação 

relacionados com o turismo circular e acessível (CAT), o 

consórcio do projeto preparará a reunião e conferência final 

do projeto em Espanha.  

 

13.-14.10.2022 

InterCat Reunião e Conferência Final  

em Espanha, Castello

 

 

 

 

     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 

 
 
 
 
 
 
 

 

Próximos 
Eventos 

Os parceiros reunir-se-ão em 

Espanha para a conferência e 

reunião final do projeto, com a 

participação de todos os parceiros 

e intervenientes locais 

(especialmente fornecedores e 

formadores de EFP, e autoridades 

turísticas). 

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

