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O principal objetivo da InterCAT era reforçar as competências nucleares 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 

projeto está a chegar a uma fase final com resultados substanciais alcançados.

Eventos Recentes 
A tão esperada Conferência Final foi calorosamente acolhida a 14 de 

Outubro de 2022 pela Fundación Jaume I - Empresa no Campus 

Universitário de Castelló, Valência. Após mais de dois anos, o nosso 

projeto InterCAT chegou finalmente a um final feliz com um notável 

evento público. Todos os parceiros fizeram um olhar panorâmico sobre 

todo o processo do projeto e partilharam as suas reflexões e lições 

aprendidas com estudantes de turismo, professores universitários, e 

outras partes interessadas. 

A Conferência foi aberta por Jaume Llorens, Vice-Reitor da Licenciatura 

em Turismo da Universidade Jaume I de Castelló, e contou com a 

presença de mais de 40 pessoas. O consórcio apresentou as realizações 

e os resultados desenvolvidos durante o projeto. O projeto resultou, 

nomeadamente, em resultados tais como o Glossário e Boas Práticas 

em Turismo Acessível e Circular e o DIATool - Ferramenta de análise de 

imagem de destino, disponível em inglês e todas as línguas parceiras 

(italiano, espanhol, letão, português e grego) podem ser descarregados 

a partir do website do projeto link.  

Após a Conferência, os parceiros tiveram a oportunidade de discutir o 

progresso do projeto até agora e falar sobre iniciativas de seguimento 

no ano seguinte, tendo em conta a importância do Turismo Circular e 

Acessível como um conceito que tem vindo a desenvolver-se cada vez 

mais ao longo dos últimos 10 anos.           

 

 

 

https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf


 

 

 

 

 

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 

- DIATool observação Template.

  

 

Resultado do projeto 
Over Ao longo de 2 anos, o projeto  InterCAT orgulhou-se 

de apresentar 4 resultados, conforme planeado: 

1. Curso de Formação em Turismo Circular e Acessível 

para 27 colaboradores e formadores do Consórcio 

InterCAT (Portugal, Out 2021) 

2. Glossário e Melhores Práticas em Turismo Circular e 

Acessível (disponível here) 

3. Visitas de estudo para exemplo prático e revisão dos 

Deliverables desenvolvidos (Grécia, Junho-Julho de 

2022) 

4. DIATool    -   Destination Image Analysis Tool, um 

modelo de observação para registar e avaliar a 

impressão de um destino turístico (disponível here)  

 

 

 

 

 

See you in the next project! 
 

 

 

 

 

 

     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 
 

 
 

A nossa feliz jornada 
chegará em breve à 
reta final... 

https://intercaterasmus.eu/outputs/
https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf


 

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 se r responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas nas mesmas.. 

 

 

 SIGAM-NOS! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432

