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BEM-VINDO/A 

 

Bem-vindo ao "SPE.C.H.A.L.E. Toolkit", um guia passo-a-passo para conceber e 
implementar a sua atividade educacional. 

Há tudo o que precisa de saber para a experimentação e implementação do 
seu programa de aprendizagem para pessoas adultas.  

Este kit de ferramentas é primeiro dedicado a pessoas adultas, formadores, 
educadores, profissionais de eLearning, todos trabalham na formação de 
pessoas adultas com necessidades ou dificuldades.  

Em segundo lugar, é dedicado aos interessados e ao público em geral, 
territórios e pessoas interessadas na educação de adultos relacionada com a 
promoção do património cultural e ambiente de vida atrativo. 

Uma menção especial vai para todas as palestras, formadores e peritos que 
ajudaram e/ou apoiam a realização do projeto Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E..  

Além disso, este kit de ferramentas nunca teria sido possível sem as 
experiências e presenças dos alunos da SPE.C.H.A.L.E.. Graças aos nossos 
"ESPECIALISTAS"! 

Um agradecimento especial às organizações participantes no projeto que 
reviram o kit de ferramentas, fornecendo feedbacks e recomendações, que 
dedicaram tempo e esforço a testá-lo nos seus próprios contextos e realidades.  

Em particular, infinitos agradecimentos: Clara Lourenço, Lienīte Priedāja-
Klepere, Ilze Grinfelde, Ives Vodanović Lukić, Francesco Cozzolino, Elena 
Cerutti, Christelle Aunac. 

Agradecimento final à Comissão Europeia e à Agência Nacional Erasmus+ 
portuguesa pela sua contribuição financeira e apoio. 

 

Agora, comecemos... 

 

 

Gabriella Bigatti 
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Contexto do kit de ferramentas ligado ao curso piloto SPE.C.H.A.L.E. 

O projeto "SPEcialists in Cultural Heritage and Attractive Living Environment - 
SPE.C.H.A.L.E." é co-financiado pelo programa Erasmus+ 2014-2020 e inserido 
na Ação-chave 2 "Parcerias Estratégicas" no contexto da educação de adultos. 

Está relacionado com as prioridades do programa Erasmus+ KA2: 

• promoção de oportunidades de aprendizagem de alta qualidade, 

• desenvolvimento de competências de adultos e educadores adultos, 

• reforço da integração digital na aprendizagem, ensino, formação e 
trabalho a diferentes níveis, 

• instrumentos de formação inovadores para aprendentes adultos e 
envolvendo participantes com baixas competências e desempregados, 
incluindo migrantes, 

• aumento das competências dos adultos a fim de melhor reunir as 
oportunidades dadas até 2018 pelo Ano Europeu do Património Cultural, 
pelos desafios da Europa 2020 e pela subsequente política da UE. 

O consórcio SPE.C.H.A.L.E. reúne 7 parceiros de 5 países: Portugal, Itália, 
Letónia, Croácia e França e é composto por organismos públicos e privados e 
organizações sem fins lucrativos: 

PORTUGAL 
1 - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADC Moura) 
2 - AssociaçãoTransfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva 

ITÁLIA 
3 - Le Terre dei Savoia association 
4 - eConsulenza Agency 

LETÓNIA 
5 - Vidzeme Planning Region 

CROÁCIA 
6 – IZTZG Institute for Tourism 

FRANÇA 
7 – UESS Université Européenne des Saveurs et Senteurs. 

Além disso, o projeto prevê o apoio, como Parceiros Associados de: Vidzeme 
University of Applied Sciences (LV), Fondazione Artea (IT), Polo Museale del 
Piemonte - Castello di Racconigi (IT). 

A metodologia do projeto consiste em três fases, supervisionadas através de 
uma atividade contínua de monitorização e avaliação. Cada fase resultou num 
Resultado Intelectual (I.O.) e foi dividida em subatividades. O projeto visa 
desenvolver 3 Resultados Intelectuais com oportunidades de formação em 
educação de adultos para "Especialistas em Património Cultural e Ambiente de 
Vida Atrativo", acessíveis aos beneficiários do projeto e aos atores-chave do 
património cultural. 

Iniciado em 1 de setembro de 2018, inicialmente previsto para uma duração 
de 36 meses, o seu final foi transferido para 31 de dezembro 2021 (40 meses).  

O projeto foi lançado no contexto do Ano Europeu do Património Cultural de 
2018 e as suas prioridades são abordadas para promover a sensibilização para 
a importância do património cultural da Europa através da educação, da 
aprendizagem informal e não formal. 

Como declarado pela Comissão Europeia, "A cultura é altamente valorizada 
tanto pelos residentes como pelos visitantes das regiões e cidades da Europa. 
O património cultural é um elemento chave da sua imagem e identidade. O 
turismo cultural representa 40% de todas as atividades turísticas na Europa. O 
património cultural desempenha um papel crucial na consecução de um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável e pode ajudar a revitalizar as cidades 
e regiões. A União Europeia (UE) coopera com as cidades e regiões para 
fornecer apoio financeiro à cultura, aumentar a sensibilização para o potencial 
da cultura e do património cultural e formular estratégias integradas através 
de vários instrumentos" (fonte: Comissão Europeia, "O património cultural na 
política regional", https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-
heritage-eu-policies/cultural-heritage-regional-policy ). 
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O projeto promove o "Valor social e educativo do património cultural europeu, 
a sua contribuição para a criação de emprego, crescimento económico e 
coesão social no contexto da prioridade do Ano Europeu do Património 
Cultural 2018" do programa Erasmus+. 

Foram planeadas novas abordagens participativas e interculturais do 
património, bem como iniciativas educativas, destinadas a fomentar o diálogo 
intercultural envolvendo pessoas adultas. 

O SPE.C.H.A.L.E., colocado no âmbito da "AÇÃO-CHAVE 2: Cooperação para a 
Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas" do programa Erasmus+ 2014-2020 
(fonte: Guia do Programa ERASMUS+, versão de Outubro de 2017) está em 
conformidade com a prioridade de educação de adultos "Melhorar e alargar a 
oferta de oportunidades de aprendizagem de alta qualidade adaptadas às 
necessidades de adultos individuais pouco qualificados ou pouco qualificados, 
de modo a melhorar a sua literacia, numeracia e competências digitais, 
competências-chave e/ou progredir no sentido de qualificações mais elevadas, 
incluindo através da validação das competências adquiridas através da 
aprendizagem informal e não formal, ou progredir no sentido de qualificações 
mais elevadas".  

O SPE.C.H.A.L.E. foi concebido graças aos objetivos da "Agenda Europeia para 
a Educação de Adultos (EAAL)" que estabeleceu o objetivo da cooperação 
europeia em matéria de políticas de educação de adultos para o período até 
2020 (adotada pelo Conselho em novembro de 2011).  Nela, o Conselho 
reconhece que existe a necessidade de todos os adultos melhorarem 
regularmente as suas capacidades e competências pessoais e profissionais, 
mas que a educação de adultos é o elo mais fraco dos sistemas nacionais de 
aprendizagem ao longo da vida. A participação de adultos na aprendizagem 
continua a ser baixa. A fim de se conseguir um sector de aprendizagem de 
adultos eficaz, é necessário fazer mais.   

A UE argumenta entre as questões que são alvo de ação na Agenda EAAL: 
aumentar as possibilidades de todos os adultos acederem a uma aprendizagem 
flexível e de alta qualidade em qualquer altura das suas vidas; desenvolver 

novas abordagens à educação de adultos centradas nos resultados da 
aprendizagem; aumentar a consciência de que a aprendizagem é um esforço 
ao longo da vida; desenvolver sistemas eficazes de orientação ao longo da vida 
e sistemas de validação da aprendizagem não formal e informal. 

Além disso, o projeto está de acordo com as indicações contidas na estratégia 
Europa 2020 a este respeito em matéria de educação ("aumentar o número de 
cidadãos europeus com qualificações do ensino superior, promovendo a 
inovação, as competências e a competitividade das empresas através da 
redução da taxa de abandono escolar e com o desemprego, a pobreza e a 
desigualdade"), e destaca os principais desafios para a União Europeia no 
domínio da educação e formação de adultos.  

As três fases e os resultados intelectuais correlacionados são:  

o 1º Produto Intelectual - Mapeamento das iniciativas existentes, inquérito, 
análise das necessidades de formação no campo da educação de adultos; 

o 2º Produto Intelectual - Formação de Adultos para Património Cultural e 
Ambientes de Vida Atraentes módulos e recursos (e-curso); 

o 3º Produto Intelectual - Modelo e recomendações para um Currículo de apoio 
incluindo modelação, reconhecimento e validação do perfil dos alunos. 

Beneficiários do e-curso piloto: aprendentes adultos, adultos com baixas 
competências, adultos pouco qualificados, adultos desempregados, incluindo 
migrantes, adultos com necessidade de novas oportunidades de 
aprendizagem, aprendentes desfavorecidos.  

 

Análise comparativa da educação não formal e informal de adultos 
para a promoção do património cultural e natural 
A primeira fase do projeto (I.O.1 Mapeamento das iniciativas existentes, 

inquérito, e análise das necessidades de formação no campo da educação de 

adultos) conduziu a um resultado final: "The Intellectual Output IO.1 

Comparative Analysis" pronto em junho de 2019. As organizações participantes 
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conduziram análises comparativas da educação não formal existente, 

atividades de aprendizagem informal para adultos a nível local e regional, 

ligadas à promoção do património cultural e natural como recurso para o 

desenvolvimento local, regional e nacional na Croácia, Itália, Letónia, Portugal, 

França. As análises foram coordenadas pela Região de Planeamento Vidzeme 

e desenvolvidas por todos os parceiros através de um método de investigação 

profunda. 

 

 

 

A Análise Comparativa I.O.1 foi o estudo da aprendizagem não formal e 
informal de adultos realizado nos países parceiros do projeto (Croácia, Itália, 
Letónia, Portugal, França) com o objetivo específico de identificar as 
competências necessárias para os adultos que participam na educação do 
Património Cultural, relacionadas com a promoção de iniciativas locais. 

O objetivo global de acordo com a proposta do projeto foi a análise 
comparativa das oportunidades de formação existentes e necessárias para os 
grupos-alvo do SPE.C.H.A.L.E. (adultos em geral, educadores de adultos, 

pessoas adultas com necessidades especiais, facilitadores) em património 
cultural e natural (tangível e intangível), turismo, desenvolvimento local, 
ambiente, ecoturismo, iniciativas atrativas de ambiente de vida para uma 
mudança de mentalidades, incluindo modelos de competências inovadoras, 
cooperação de boas práticas, áreas-chave e tendências internacionais de 
inovação nos países parceiros do projeto. 

O estudo foi realizado nos 5 países de acordo com uma metodologia comum, 
para comparar os dados recolhidos. As principais tarefas do estudo foram as 
seguintes:1) Mapeamento do conhecimento nos países dos parceiros 
(avaliação comparativa das formações e atividades existentes) e iniciativas 
(para promoção do património cultural (material e imaterial) e natural como 
recurso para o desenvolvimento local, regional e nacional; 2) Análise das vias 
de formação existentes (formações não formais e conteúdos de aprendizagem 
informal), recursos educativos (instituições, currículos, educadores, 
oportunidades de validação e reconhecimento da aprendizagem anterior, 
métodos de ensino aplicados, materiais de ensino-aprendizagem); 3) Análise 
das necessidades de formação de adultos que participam em iniciativas locais 
de promoção do património cultural e natural como recurso para o 
desenvolvimento local, regional e nacional; 4) Com base nos dados recolhidos, 
foi efetuada uma análise comparativa destinada a fornecer ao consórcio do 
projeto uma visão atualizada dos modelos de formação (educação não formal) 
e aprendizagem informal no âmbito de iniciativas de promoção do património 
cultural e natural; 5) Identificação de competências para a elaboração de novos 
currículos de educação não formal para adultos que participam em iniciativas 
locais de promoção do património cultural (material e imaterial) e natural 
como recurso para o desenvolvimento local, regional e nacional. 
A análise baseou-se na seguinte matriz de quadro de competências: 
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Competências = Conhecimento + habilidades + atitudes 

Os principais métodos de estudo foram análises documentais dos currículos de 
educação não formal disponíveis na área selecionada; análises documentais de 
iniciativas locais (melhores práticas) na transmissão de património cultural 
(tangível e intangível) e natural como recurso para o desenvolvimento local, 
regional e nacional; consultas individuais e grupos focais utilizando 
questionários de entrevista formalizados e modelos específicos criados pelas 
organizações (no "The IO.1 Comparative Analysis "e-book que está online em 
https://www.spechaleerasmus.eu/, download gratuito, é possível ver 
diferentes tipos de questionários e modelos). 

As entrevistas e os grupos-alvo envolvidos: adultos que atualmente participam 
na transmissão do património cultural e natural através de iniciativas locais, 
educadores, formadores, representantes de estabelecimentos de educação de 
adultos, representantes de organizações não governamentais, mediadores, 
facilitadores, que atualmente participam de qualquer forma na formação do 
Património Cultural, incluindo a colaboração entre diferentes tipos de 
instituições, municípios locais, regiões, países, sectores empresariais. 

As "Conclusões e recomendações para a elaboração de um novo currículo 
modular para a educação não formal de adultos para a transmissão do 
património cultural (tangível e intangível) e natural", inserem-se no e-book 
"The IO.1 Comparative Analysis", afirmam:  

"O objetivo do projeto é proporcionar oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida, visando os aprendentes adultos num percurso flexível que pode 
ser introduzido em diferentes fases da vida, promovendo também a 
mobilidade entre diferentes países e sectores para reforçar o diálogo em 
matéria de educação em consonância com as prioridades económicas e sociais 
renovadas da UE. 

Além disso, o projeto pretende equipar especialistas, trabalhadores do turismo 
e académicos com as competências necessárias para a criação de novas 
iniciativas de formação experimental. Tendo em consideração estes objetivos 
e os resultados da fase de testes, o currículo será desenvolvido para ser 
internacional, intersectorial, multi-sectorial, flexível, acessível a estudantes 
adultos num contexto não formal e informal e adequado para ser integrado no 
sistema de instituições de ensino superior. 

Com referência ao Glossário CEDEFOP "Qualidade da Educação e Formação" 
(fevereiro de 2015) o termo "Currículo" é utilizado neste contexto para 
significar "inventário de atividades implementadas para conceber, organizar e 
planear uma ação de educação ou formação, incluindo a definição de objetivos 
de aprendizagem, conteúdo, métodos (incluindo avaliação) e recursos, bem 
como disposições para a formação de professores e formadores". Os parceiros 
do projeto efetuaram uma análise da situação com base numa metodologia 
comum desenvolvida pela Região de Planeamento Vidzeme e discutida e 
complementada por todos os parceiros. A metodologia definiu o documento e 
utilizou um formato uniforme de tabela para analisar a informação disponível; 
identificou regras para a formatação do texto e o calendário para o trabalho 
colaborativo. 

A metodologia incluiu questionários unificados para grupos focais e entrevistas 
individuais formalizadas, que foram depois validadas para as línguas 
correspondentes. Como resultado da análise da situação, foram recolhidas nos 
países parceiros informações interessantes e práticas sobre a aprendizagem da 
transformação do património natural e cultural (tangível e intangível) em 
iniciativas para o desenvolvimento local sustentável. A análise da informação 
recolhida mostra que existe uma oferta muito semelhante de educação não 
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formal e informal nos países do projeto, tanto para profissionais como para um 
leque muito vasto de cidadãos. Alguns parceiros (Itália, França, etc.) também 
realizaram uma análise parcial da oferta das instituições de ensino superior. É 
de notar que quando se trata de cidadãos, em primeiro lugar, deve ser dada 
atenção àqueles que desempenham um papel de liderança na preservação e 
promoção do património natural e cultural local, organizando eventos, uma 
gama mais ampla ou menos extensa de serviços turísticos relacionados com os 
mesmos. 

Participantes e consumidores (orientados para o consumo) - desempenham 
um papel crescente na preservação do património cultural e natural local em 
todos os países, e o seu número está a crescer rapidamente. São eles que 
participam na educação informal, que é uma parte integrante das atividades 
relevantes. Independentemente de os participantes no evento serem 
representantes da comunidade local ou turistas estrangeiros, adquirem novos 
conhecimentos, experiência, competências para preservar o património 
natural e cultural e a capacidade de aplicar estas competências. Todos os 
parceiros concordaram com um acordo que a educação informal e não formal 
deve continuar a reforçar a consciência da importância da preservação do 
património cultural e natural local no desenvolvimento global e na qualidade 
de vida local. 

Não há dúvida que, no contexto das atividades de aprendizagem informal, a 
sociedade civil é também um espelho que demonstra solidariedade com 
cidadãos socialmente menos protegidos (deficientes, desempregados, 
membros de minorias nacionais, famílias numerosas, ex-reclusos, pessoas com 
baixos rendimentos ou com saúde precária, idosos, etc.). Isto porque a maioria 
das atividades de aprendizagem informal são gratuitas, dão emoções positivas 
aos seus participantes e encorajam a participação na comunidade local, 
independentemente do estatuto social. 

Com base numa análise da situação na educação informal e não formal de 
adultos identificada na Croácia, França, Itália, Letónia, Portugal, foi identificada 
a estrutura de um novo currículo de educação de adultos modular informal. 

 

 
Os principais fatores que afetaram a estrutura do programa foram: 

• Necessidades educacionais de grupos-alvo (líderes de grupos de 
iniciativa local, participantes: chefes de organizações e instituições não 
governamentais, representantes de grupos socialmente 
desfavorecidos, facilitadores turísticos) que querem promover a 
preservação e utilização sustentável do património natural e cultural 
local para o desenvolvimento local, incluindo a promoção empresarial 

• Quadro de competências a atingir 

• Oferta existente de educação não formal e prática de educação 
informal nos países parceiros 

• A intenção dos parceiros de oferecer uma formação inovadora, 
atrativa e facilmente acessível 

• Curriculum no campo escolhido 
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Duração curricular e módulos 

A estrutura desenvolvida do currículo é constituída por 7 módulos que podem 
ser implementados em conjunto, agrupados ou individualmente. 

A quantidade recomendada do currículo é de 150 horas, cuja distribuição por 
tópicos é apresentada no Anexo A página 15. As opiniões de todos os parceiros 
do projeto foram consideradas na escolha dos módulos, dos temas e das 
respetivas competências. As recomendações dos parceiros no 
desenvolvimento da estrutura curricular, temas e subtemas, bem como as 
competências a adquirir, foram integradas. 

As generalizações de opiniões têm sido feitas muito gradualmente, 
acompanhando as ideias e informações dos parceiros. 

 
Algumas opções e sugestões para uma maior especificação e implementação 

do currículo modular (150 h) 

No desenvolvimento do Módulo 1 "Valorização do Património Cultural e 
Natural Local", a atenção dos participantes deve centrar-se no conceito de 
valores como princípios comportamentais e atitudinais entre grupos de 
pessoas. Com base numa melhor compreensão dos valores, seria possível 
começar a identificar os valores para a preservação sustentável do património 
natural e cultural local. Seria preferível esclarecer como se entende a utilização 
sustentável dos recursos culturais e naturais, bem como os desafios e 
contradições que precisam de ser ultrapassados a nível local a este respeito. 

Módulo 2 "Identidade local e criação de lugares (tema transversal chave): 
chave para inovações empresariais" deve ser ligado, tanto quanto possível, a 
ações práticas a nível local - identificação do património na natureza e na 
história, planeamento de eventos, construção de parcerias. Este módulo está 
perfeitamente ligado ao Módulo 7 "Organização do trabalho em parceria e 
comunidade". Estes módulos são mutuamente complementares, embora se 
dediquem a tópicos importantes separados. A cooperação local desempenha 
um papel importante na construção da identidade do local, uma vez que 

expande o círculo de investidores e reúne recursos. Deve ser dada especial 
atenção à compreensão e identificação dos recursos locais quando se cria uma 
identidade do local. Se houver um desejo de incorporar a prática na 
implementação do programa, os módulos 2 e 7 podem ser ligados ao módulo 
4 "Construir e gerir uma equipa de serviços de turismo patrimonial local". A 
integração de ambos os temas para aumentar o potencial de uma determinada 
equipa do local seria altamente recomendada. 

É possível que o trabalho futuro sobre o currículo conduza a tais ofertas por 
parte dos parceiros. Então os resultados da aprendizagem poderiam atingir 
vários objetivos num período de tempo mais curto: compreender a identidade 
do local, compreender a cooperação e consolidar a equipa para o trabalho 
futuro. 

O módulo 3 "Competências empresariais básicas e inovação" deve concentrar-
se na compreensão da motivação do pessoal, voluntários e instituições 
parceiras para uma gestão bem-sucedida. 

A aquisição do módulo 4 "Construir e gerir uma equipa de serviços de turismo 
patrimonial local" deve concentrar-se no profissionalismo e na qualidade do 
serviço ao cliente, o que, naturalmente, depende dos valores e motivação da 
equipa. 

Seria também desejável tornar os módulos 5 "Marketing e vendas" tão práticos 
quanto possível. Seria aconselhável desenvolver os seus planos de marketing 
com os alunos. No desenvolvimento destes planos, preço / preço e promoção 
/ publicidade são os dois aspetos mais importantes. Este tópico poderia ser 
baseado nas melhores histórias de experiência dos participantes, a troca de 
experiências. Seria desejável desenvolver uma apresentação separada do PPT 
sobre questões de marketing digital. Após a conceção de um plano de marca 
que seria em parte uma tarefa doméstica prática, seria bom fornecer 
aconselhamento individual presencial ou online. É este módulo de aquisição 
que poderia identificar uma falta de competências digitais, que deveria ser 
considerada juntamente com os participantes, talvez mais tarde, de acordo 
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com as necessidades dos participantes, abordando um breve currículo 
separado. 

Seria particularmente útil incorporar a narrativa prática, dramatização, na 
aquisição do Módulo 6 "Comunicação". Outra opção é pensar na utilização de 
características dialectais locais na narração de histórias. O tema do Módulo 7 
"Organização do trabalho em parceria e comunidade" no quadro do currículo 
proposto não é tão amplo, mas deve ser incluído como um tópico separado. 
Claro que, em cursos mais curtos, pode ser subordinado ou ligado a outro 
módulo, como já foi referido acima. 

 
Notas gerais sobre materiais de ensino / aprendizagem, métodos utilizados 

A intenção dos parceiros é utilizar métodos de ensino interativos, folhetos e 
PPT para desenvolver e implementar ainda mais o currículo. Tarefas e trabalhos 
práticos desempenharão um papel importante, por exemplo, um plano de 
marketing para um evento ou produto específico; tarefa prática para a equipa 
local - "Expedição em equipa através de recursos locais de património cultural 
e natural" e outros. Aprendizagem combinada, utilizando métodos ativos e 
participativos: misturar atividades online e presenciais, tais como visitas, 
workshops, grupos de trabalho, consultas individuais, e discussões. A conceção 
modular do currículo proporcionará a oportunidade de escolher os tópicos a 
aprender a diferentes velocidades. 

É possível criar para cada tópico: documento introdutório (pode ser um 
pequeno vídeo, apresentação PPT ou PDF), links para informação, 
oportunidades de formação / aprendizagem, boas práticas, fórum, exercícios 
práticos, teste). 

Os parceiros poderão utilizar uma plataforma de aprendizagem on-line já 
existente ou uma nova (Moodle ou alguma outra) que oferece uma variedade 
de oportunidades de ensino e teste on-line. 

A informação recolhida pelos parceiros é muito abrangente e extensa, bem 
estruturada. Pode ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem, 

incluindo o desenvolvimento de materiais de ensino - aprendizagem (estudos 
de casos, ideias, melhores práticas, etc.) sobre a utilização do património 
natural e cultural como um recurso para o desenvolvimento local sustentável. 

 
Sobre o curso piloto do currículo 

Atualmente, o âmbito do currículo poderia ser dividido como previsto no 
documento original do projeto. Isto significa que 70 horas de formação seriam 
realizadas por todos os parceiros no seu próprio país, mas 80 horas de 
formação seriam implementadas em mobilidade na Croácia e na Letónia. Após 
a implementação do curso piloto, os parceiros decidirão sobre a adaptação do 
programa às necessidades dos diferentes grupos-alvo e utilização 
internacional/local de acordo com o objetivo e tarefas do projeto. 
 
Anexo A - Esquema sobre "Módulos, temas e quadro de competências para a 
elaboração de novo currículo de educação não formal para adultos para 
transmissão do património cultural e natural" (FONTE: "The IO.1 Comparative 
Analysis" e-book) nas páginas seguintes:  
 

 
 

Nr
. 

Módulos de currículo, temas 
principais, subtemas 

Competências adquiridas 
 

Duração 
do 

currículo 
(todas 

as 
opiniões

) 

Duração 
do 
currículo 
(sugerido
) 

 
 
 
1. 

Valorização do património 
cultural e natural local 

− Ver e valorizar o 
património local. Atitude 
em relação ao património 
local como prova dos 
valores da comunidade 
local 

− Identificação, cartografia e 
organização da informação 
sobre o património cultural 
e natural e tradições locais 

− Sensibilização para os 
valores do património 
cultural e natural e 
respeito pelo mesmo 

− Capacidade de reconhecer 
o património para fins de 
desenvolvimento local e 
turismo 

− Interpretação e 
preservação do património 
local 

− Conhecimento sobre o 

 
 
 
15-50 

 
 
 
12 
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− Suplemento de 
conhecimento sobre o 
património local 

− Utilizar, preservar um 
património local de uma 
forma sustentável e 
responsável 

planeamento da utilização 
e preservação do 
património 

 
2. 

Identidade do local e criação de 
lugares (tema de corte 
transversal): chave para 
inovações empresariais 

− Lugar como um evento de 
interação cultural - estimar a 
atratividade do património 
para os locais, visitantes e 
turistas 

− Identidade de localização 
como fronteira entre 
contrastes 

− "Place making", tendo em 
conta espaço, tempo, limites 
(restrições de recursos), 
estados de espírito sócio-
psicológicos, competências; 
definição de clusters de 
serviços e produtos para 
públicos relevantes 
específicos para colocar a 
identidade. 

− Aprender/ inspirar-se nos 
outros e desenvolver novas 
ideias. 

− Património botânico, 
geográfico, geológico; fauna. 

− Visão estratégica sobre a 
preservação e 
interpretação do 
património local no 
contexto local, nacional, 
internacional 

− Conhecimentos sobre o 
património local (cultural, 
natural, incluindo flora e 
fauna, geologia, etc.) 

− Orientação para o 
desenvolvimento 

− Construção de parcerias 

− Criatividade 

 
50 

 
36 

 
 
 
3. 

Competências empresariais 
básicas e inovação 

− Desenvolver visão, missão, 
estratégia 

− Planeamento, elaboração 
de plano de negócios 

− Gestão e planeamento de 
projetos 

− Gestão e liderança 

− Construir uma mentalidade 
empresarial positiva 

− Meta - abordagem 
orientada 

− Capacidade de esenvolver 
uma pequena empresa 
relacionada com o 
património local 

− Conhecimento sobre a 
gestão do seu próprio 
negócio relacionado com o 

20 -30 -
50 

18 

− Gestão financeira 
(orçamento) 

− Gestão do tempo 

− Prevenir e lidar com os 
problemas 

− Recrutamento, motivação e 
envolvimento de pessoal, 
parceiros 

− Inovações 

património local 

− Competências empresariais 

− Competências de liderança 
e motivação 

− Compreensão das 
inovações 

− Ética empresarial 

 
4. 

Construção e gestão de uma 
equipa de serviços de turismo 
patrimonial local 

− Ciclos de desenvolvimento 
da equipa e sua gestão 

− Peculiaridades das equipas 
de serviços de turismo de 
cultura e natureza 

− Desenvolvimento dinâmico 
do grupo turístico e o seu 
papel na prestação de 
serviços turísticos 

− Criar uma animação e 
improvisação atrativa e 
interessante numa equipa 

− Serviço profissional ao 
cliente como trabalho de 
equipa (como tarefa 
prática para a equipa local 
- "Team Expedition 
through Cultural and 
Natural Heritage 
Resources") 

− Protecção e preservação 
da natureza 

− Até à procura adicional: 
subtópicos específicos 
como práticas artesanais, 
culinária, cultivo de 
hortaliças e ervas... 

− Sensibilização para os 
valores do património 
natural e cultural 

− Constituição e gestão de 
equipas 

− Motivação e 
desenvolvimento do 
empregado 

− Comunicação em equipa 

− A capacidade de tomar 
decisões comuns e de 
assumir responsabilidades 
comuns 

− Cuidados com a precisão 
e qualidade dos serviços 

− Orientação para o cliente 
- hospitalidade 

− Preservação do 
património (cultura, 
natureza) 

 

 
 
 

30 

 
 
 

34 

 
5 

Marketing e vendas 

− Valores, missão e visão do 
− Sensibilização sobre os 

valores da organização 

 
48- 50 

 
24 
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prestador de serviços 

− Estratégia e objetivos 
estratégicos do prestador 
de serviços 

− Fornecedores de serviços 
clientes e parceiros 

− Situação do mercado e 
potenciais segmentos de 
mercado 

− Objetivos e tarefas de 
vendas 

− Produto e preço: 
• Produto: design 

(características e 
qualidade), marca 
dos produtos locais 

• Preço: estratégia, 
fixação de preços 

• Local: distribuição 
geográfica, logística, 
localização do 
mercado 

• Promoção: 
publicidade, 
estratégia de meios 
de comunicação, 
venda direta, 
estratégia de 
mensagens 

− Planeamento de recursos de 
marketing, plano de 
marketing 

− Competências para o 
desenvolvimento e venda 
do produto 

− Capacidade de colocar uma 
ideia de negócio no 
mercado 

− Planeamento de marketing 

− Conhecimentos sobre 
técnicas de marketing 

− Comunicação e trabalho 
em rede 

− Orientação para o cliente 

− Marketing digital 

− Competências de vendas 
Criatividade 

 
 

6 

Comunicação 

− Compreensão dos meios 
de comunicação e 
comunicação inovadora 

− Questões linguísticas 
(verbais, não verbais, 
multilinguismo) 

− Comunicação interpessoal 

− Criação de conteúdos e 
capacidade de contar 
histórias: 

− Competências de 
comunicação 

− Competências digitais 

− Planeamento e 
diferenciação de 
audiências 

− Planificação e 
diferenciação dos canais 
de comunicação 

− Capacidade de 
leitura/escrita 

 
 
 

50-70 

 
 
 

16 

− Recolha de factos e 
testemunhos como base 
para o desenvolvimento da 
história 

− Desenvolver o tema da 
história 

− Técnicas na entrega da 
história 

− Conhecimentos sobre 
princípios de interpretação 
e técnicas de narração de 
histórias 

− Capacidade de apresentar 
o património de forma 
criativa e atrativa 

 
7 
 

Organização do trabalho em 
parceria e comunidade 

− Construir e manter parcerias: 
diferentes níveis e entidades 

− Trabalhar com outros: 
parceiros, comunidade  

− Ligação ao território 
(estratégia, desenvolvimento. 

− Colaboração/ 
competências de rede 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

  Max  
320 

150 
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Parte A 

 
CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PILOTO 

ERASMUS+ SPE.C.H.A.L.E. 

 

- O curso SPE.C.H.A.L.E. e o método aplicado do projeto no campo da 
educação de adultos 

 

- Os conteúdos de eLearning disponíveis (ligação com o website e o 
seu material Open-Source) 
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O curso SPE.C.H.A.L.E. e o método aplicado do projeto no campo da 
educação de adultos 

 

A segunda fase do Projeto SPE.C.H.A.L.E. individuou como Produção Intelectual 
(I.O.) a conceção e desenvolvimento do curso piloto nos 5 países (Portugal, 
Itália, Letónia, Croácia, França), designado como "I.O2 Adult Training for 
Cultural Heritage and Attractive Living Environments Modules and Resources". 

Inicialmente previsto para o período de julho de 2019 a fevereiro de 2021, a 
duração da segunda fase foi adaptada devido à situação sem precedentes dada 
pelo surto do vírus da Corona COVID-19 em 2020 e adiada para o Outono de 
2021. 

O objetivo da I.O2 é criar um curso piloto através do eLearning e melhorar os 
conhecimentos na transmissão de património cultural (tangível e intangível) e 
natural para pessoas adultas. 

Os resultados e recomendações de I.O1 conduzidos para a conceção dos 
módulos de formação do curso piloto, tal como anteriormente apresentados. 

Os tópicos-chave individuais e as necessidades de formação, resultantes do 
I.O1, foram os pontos de partida para a estruturação do curso piloto Erasmus+ 
SPE.C.H.A.L.E.. 

O percurso oficial foi então estruturado em 4 Módulos principais com vários 
conteúdos de formação complementares: o conjunto completo resulta numa 
oferta de formação de 150 horas para os alunos. Prevê totalmente 150 horas: 
70h como eLearning + 80h como LTTA - Learning/Teaching/ Training Activities 
(Mobilidade de formação de pessoal e Mobilidade combinada para 
aprendentes adultos).  

O percurso de formação com duração de 70 horas foi oferecido como curso de 
eLearning, estruturado em 4 Módulos. Cada módulo centra-se numa área 
temática específica identificada pelos parceiros do projeto durante a fase I.O1 
como relevante para os objetivos do projeto. Os temas, baseados na análise 

das necessidades de formação, são orientados para o desenvolvimento de 
competências para a sustentabilidade do turismo e do património cultural, 
para a comunicação e competências interpessoais, para competências 
transversais solicitadas na sociedade atual e no mercado de trabalho, para o 
empreendedorismo e as empresas.  

O valor acrescentado do conjunto de módulos reside no seu método global 
para facilitar abordagens de formação inovadoras. Cada módulo representa 
uma unidade de estudo independente combinada com os outros módulos para 
obter o curso piloto. Pode ser utilizado separadamente, também dentro de 
outros conteúdos complementares que tenham sido acrescentados aos 
percursos de formação. Cada módulo tem sido programado em n. de horas e 
aulas específicas e experiência teórica e prática combinada. 

 

Os 4 Módulos do curso piloto são dirigidos a: 

o Património cultural - 20 horas 
o Marketing - 20 horas 
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o Comunicação (incluindo competências transversais) - 15 h 
o Negócio (incluindo soft skills) - 15 h. 

 
O conteúdo dos módulos e todo o curso foi oferecido em eLearning através 

da criação e utilização de um portal (plataforma online Chamilo.): o material 

foi desenvolvido em inglês, italiano, português, letão, croata, francês. Cada 

módulo oferece slides, estudos de casos ou exemplos, vídeos, palestras, links 

úteis, ... 

 Os módulos oferecem oportunidades de aprendizagem combinadas e 

flexíveis, combinando aulas à distância e trabalhos práticos conjuntos de 

grupo/projeto, ligando as atividades de aprendizagem ao inventário de 

iniciativas inovadoras estabelecidas na atividade I.O1 

Os subtemas detalhados de cada módulo e o seu conteúdo de formação são 
descritos nas páginas seguintes na descrição específica de SYLLABUS.  

Todas as organizações participantes estiveram envolvidas no desenvolvimento 
do material de aprendizagem e dos conteúdos de formação e foram 
responsáveis pelo curso de implementação do eLearning no próprio país. O 
projeto previu que a preparação dos módulos fosse primeiro em língua EN e 
depois adaptada na própria língua nacional.  

Os conteúdos de aprendizagem foram preparados por peritos e professores 
provenientes das seguintes organizações:  

MODULE 1: Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADC 
Moura) e Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva;  

MODULE 2: Vidzeme Planning Region and IZTZG Institute for Tourism;  

MODULE 3: Le Terre dei Savoia Association and eConsulenza Agency;  

MODULE 4: Université Européenne des Saveurs et Senteurs and eConsulenza 
Agency. 

 

As organizações participantes, colaborando tanto para a conceção das 
atividades de eLearning como para o lançamento do Curso Piloto (no final de 
2019), definiram o critério de seleção dos alunos adultos e, 
consequentemente, realizaram a seleção dos participantes a nível nacional. 

O princípio básico para a seleção do aprendente adulto era dar prioridade ao 
acesso a aprendentes adultos com baixas competências, adultos pouco 
qualificados, adultos desempregados, incluindo migrantes, adultos com 
necessidade de novas oportunidades de aprendizagem, aprendentes 
desfavorecidos.  

Um modelo comum foi concebido pelo projeto e o formulário de candidatura 
utilizado para a seleção dos participantes está à disposição, nas seguintes 
páginas:  
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A maioria das organizações participantes recolheram as candidaturas de 
potenciais beneficiários em janeiro-fevereiro de 2020, selecionaram os 
próprios aprendentes nacionais, e consequentemente iniciaram a pilotagem 
em Março de 2020 oferecendo os conteúdos do Módulo 1, devido ao facto de 
a maioria do material estar pronto na versão inglesa e também adaptado para 
as diferentes línguas nacionais. Diferentes ritmos de desenvolvimento e 
diferentes programações das aulas foram realizadas em cada País, também 
porque o surto de COVID-19 e os lockdowns obrigaram a realizar apenas aulas 
à distância e períodos de espera.  

O curso piloto SPECHALE começou em março de 2020 em Itália, Portugal, 
Letónia e Croácia; mais tarde em França. As organizações italianas, letãs e 
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croatas realizaram e encerraram o percurso de 70h de eLearning 
implementando o curso eletrónico totalmente à distância em 2020. Foi 
encerrado em outubro de 2020 em Itália e em dezembro na Letónia e na 
Croácia. Em França, o período para a pilotagem do curso foi: janeiro - abril de 
2021 (não em 2020 para o encerramento prolongado e as restrições nacionais 
para a pandemia), implementando o e-curso totalmente à distância.  

Em Portugal, o Coordenador realizou a implementação do curso até 2021: a 
duração da pilotagem foi: março de 2020 - março de 2021. Aí a duração do 
curso foi também prolongada pela necessidade de organizar atividades de 
grupo presenciais.  

Deve ser mencionada uma disparidade entre o número de participantes para 
os países envolvidos: 

 

 LETÓNIA ITÁLIA CROÁCIA PORTU-
GAL 

FRANÇA TOT. 

Alunos: 
participantes 
selecionados 

149 67 50 25 32  

Total N.       323 
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SYLLABUS 
SPEcialists in Cultural Heritage and Attractive Living Environment 

SPE.C.H.A.L.E. eLearning Course 

 

Duração: 70 horas. 

 

MODULO Título Nº horas 

Introdução   

M1 Património local 20 

M2 Marketing 20 

M3 Comunicação 15 

M4 Negócio  15 

 

 
INTRODUÇÃO DO CURSO:  

o Apresentação do projeto 
o Objetivos do curso. 

 

 

MODULO 1: Património - 20 h 
O que sei eu sobre o meu território e que conhecimentos posso transmitir aos 

outros? 

1. O que é o património?  
1.1. Património natural 
1.2. Património cultural 
2. Preservação do património cultural 
2.1. Património e identidade 
2.2. Porque é necessária a preservação e como fazê-la 
2.3. Património em perigo 
3. Valorização do património  
3.1. Património e comunidade 
3.2. Património e artes contemporâneas 
3.3. Património e tendências atuais do turismo. 

Atividade 1: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 

TESTE (Avaliação. 

 

MODULO 2: Marketing - 20 h  
Como identificar e compreender as necessidades, como satisfazer as 

expectativas dos consumidores, como criar valor? 

1. O que é o turismo? 
1.1. Definição de um turista 
1.2. Características de uma viagem turística 
1.3. Destino turístico 
1.4. Recursos turísticos 
1.5. Atividades turísticas 
1.6. Organizações turísticas 
1.7. Política e legislação em matéria de turismo 
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1.8. Breve história do turismo 
1.9. Impactos do turismo na economia, ambiente, sociedade e cultura 
2. Compreender o seu cliente 
2.1. Motivação para viagens turísticas 
2.2. Formas de turismo 
2.3. Tendências atuais dos consumidores no turismo 
2.4. Segmentação do mercado 
3. Criação de produto turístico 
3.1. Mercado turístico 
3.2. Produto turístico 
3.3. Exemplos de melhores práticas na Croácia 
4. Como é que promovemos um produto/serviço? 
4.1. O papel da parceria 
4.2. Tipos de parceria 
4.3. Criação da parceria 
4.4. Manutenção da parceria 
5. Diferença entre produtos locais e globais 
5.1. Tendências no desenvolvimento de serviços 
5.2. Serviço global 
5.3. Serviço individual/pessoal 
5.4. Local como valor 
5.5. Desafios para os prestadores de serviços individualizados 
5.6. Conceção do serviço: processo e ferramentas  
6. Análise SWOT 
6.1. Análise SWOT como ferramenta 
6.2. Razões e motivação para implementar a SWOT 
6.3. Aplicação da SWOT - processo, desafios e dicas 
7. Desenvolvimento de materiais visuais 
7.1. Os princípios básicos de uma boa conceção dos materiais visuais 
7.2. Ferramentas e fontes para inspiração e utilização 
8. Marketing Mix (4P) 
8.1. Conceito de Marketing Mix (4P) 
8.2. Elementos de Marketing Mix - 4P's 

8.3. Outros aspetos importantes do Marketing Mix 
8.4. Técnicas de venda para pequenas empresas 

Atividade 2: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 

Atividade 3: estudo de caso 

TESTE (Avaliação). 

 

MODULO 3: Comunicação - 15 h  
Como vender o meu produto? 

1. Definição e princípios 
2. Técnica de narração de histórias 
3. Técnicas de comunicação 
4. A hospitalidade e a cultura de serviço 
1. Competências transversais para o sector do turismo 
5.1 O que são competências transversais 
Competências brandas versus competências duras 
A importância das competências transversais 
5.2 Competências transversais para o sector do turismo: 
Desenvolvimento da personalidade (auto-consciencialização)  
Comunicação e competências interpessoais 
Resolução de problemas 
Liderança 
Gestão do tempo 

Atividade 4: estudo de caso ou escrever a sua própria narração 

Atividade 5: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 

Atividade 6: workshop / reunião cara a cara  

TESTE (Avaliação). 

 

MODULO 4: Negócio - 15 h 
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Como gerir a minha estrutura? 

1.Gerir uma pequena empresa: competências empreendedoras 
1.1 Estudos de mercado 
1.2 Definir e adaptar a sua oferta: cliente alvo, preço, instalações 
1.3 Requisitos de saúde e de serviço 
2. Melhore as suas competências para obter um novo emprego 
2.1 Que competências são necessárias? 
Competências transversais em contextos empresariais 
Ser empresário de si mesmo 
Cultive a sua rede 
Como conseguir um novo emprego 
Negócios no domínio do turismo 
Estudos de casos 
3. Plano de negócios 
3.1 Definição e exemplos 
3.2 Procedimento passo a passo. 

Atividade 7: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 

Atividade 8: estudo de caso. 

TESTE (Avaliação). 

 

FINAL DO CURSO: Certificado de Participação.  

 
As indicações e informações do Syllabus sobre o curso e a plataforma para o 

eLearning foram dirigidas a um livreto público que foi entregue aos 

participantes do curso. O folheto dá informações para assistir ao curso, a 

programação dos 4 Módulos oferecidos, instruções para aceder à plataforma 

online CHAMILO.  

A plataforma e os conteúdos estavam disponíveis online sete dias em cada 
sete, de segunda a domingo, para os alunos durante o período de 

implementação (simples de aceder com um login pessoal). O estudo dos 
conteúdos de cada Módulo foi verificado através de um Teste final on-line, 
feito de perguntas de escolha múltipla e perguntas curtas. O aprendente foi 
capaz de compilá-lo online, de acordo com os seus próprios tempos e escolhas. 
Um tutor, um membro do pessoal de cada organização participante, esteve à 
disposição dos alunos durante todo o período de realização do curso, em cada 
País. 

O livreto foi oferecido em EN e nas cinco línguas nacionais: IT, LV, PT, FR, HR. 
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Booklet template 

 

 

ADULT TRAINING FOR CULTURAL 
HERITAGE AND ATTRACTIVE 

LIVING ENVIRONMENT 
 

BROCHURA INTRODUTÓRIA PARA ALUNOS 

INSTRUÇÕES DO CURSO 

 

CURSO ONLINE 

 

 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

Conteúdo: 
1. Apresentação do projeto  
2. Conteúdo do curso 
3. Calendário 
4. Avaliação 
5. Certificação 
6. Apoio educativo 
7. Como aceder à plataforma SPECHALE (Chamilo) 

 
1.  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Bem-vindo à formação de adultos Erasmus+ SPECHALE para o património 
cultural e ambiente de vida atrativo. 

SPECHALE é um projeto de colaboração aprovado pelo programa ERASMUS+ 
2014-2020, incluindo 7 parceiros europeus de 5 países diferentes: Portugal, 
Itália, Letónia, Croácia e França.  

O objetivo do projeto é desenvolver e aumentar as competências dos adultos 
no domínio da transmissão do património cultural e natural. 

Assim, foi criado um programa de formação comum que utiliza um método de 
formação inovador. 

O curso SPECHALE é um curso online que lhe permitirá trabalhar à sua própria 
velocidade, de acordo com a sua disponibilidade. 

Dar-lhe-emos algumas orientações a fim de o ajudar a ser organizado e 
rigoroso. 

Esta brochura destina-se a ajudá-lo a compreender o curso e a organizar o seu 
trabalho de modo a ser bem-sucedido.  

A equipa da SPECHALE 
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2. CONTEÚDO 

O programa do curso é feito de: 

− Curso online dividido em 4 módulos e acessível a partir do website da 
SPECHALE 

− Atividades, a serem realizadas independentemente ou nas nossas 
instalações em ...... (endereço ou localização dada pela Organização) 

− 1 mobilidade transnacional para a Croácia com estudantes de outros 
parceiros do projeto 

 

A duração total do curso é estimada em 70 horas (para além da mobilidade). 

O curso é feito de documentos que devem ser descarregados e pode incluir 
links para a Internet, vídeos, apresentação ppt, ficheiros pdf. 

As aulas estarão disponíveis em ritmo regular no início da semana indicada no 
calendário. Embora o curso seja acessível 24h/7dias, recomendamos 
vivamente que siga um ritmo de trabalho regular e estude assim que as aulas 
estejam online.  

O curso online está dividido em 4 módulos. Cada módulo é independente e 
será avaliado separadamente. 

Aconselhamo-lo a fazê-lo:  

Todos os documentos obtidos neste programa do curso são para uso privado. 
Os materiais didáticos são propriedade dos seus autores. Portanto, qualquer 
reprodução, no todo ou em parte, qualquer distribuição e qualquer 
representação por qualquer meio é proibida sem o consentimento do autor. 

 

2.1  Curso online e programa de atividades:  

MÓDULO 1 - PATRIMÓNIO CULTURAL – 20 H 
O que sei eu sobre o meu território? 

1. O que é património 
2. Preservação do património cultural 
3. Valorização do património 
Atividade 1: uma conversa ou uma reunião com um stakeholder 

MÓDULO 2: MARKETING - 20 HOURS 
Como identificar e compreender as necessidades? 

1. Definição e princípios 
2. Transformar uma ideia num negócio / desenvolver um produto 
3. Boas práticas para o turismo  
4. Técnicas e estratégias de marketing 
5. Técnicas de venda 

Atividade 2: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 
Atividade 3: estudo de caso 

MÓDULO 3: COMUNICAÇÃO - 15 H  

Como vender o meu produto? 
1. Definição e princípios 
2. Técnica de narração de histórias 
3. Técnicas de comunicação 
4. A hospitalidade e a cultura de serviço 
5. Competências transversais importantes para os sectores do turismo 

Atividade 4: estudo de caso 
Atividade 5: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 
Atividade 6: workshop 

MODULO 4: NEGÓCIO - 15 H 
Como posso melhorar as minhas competências e gerir a minha estrutura? 

1. Gestão de uma pequena empresa: competências empresariais 
2. Melhore as suas competências para obter um novo emprego 
3. Plano de negócios 

Atividade 7: uma conversa ou uma reunião com uma parte interessada 
Atividade 8: estudo de caso  
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2.2 Atividades 

Várias atividades estão planeadas em cada módulo e podem ser realizadas 
presencialmente ou online. 

Mais informações sobre as datas e horários serão dadas no início do módulo. 

Reunião entre alunos e partes interessadas 

Para cada módulo está prevista uma reunião com um profissional ou uma 
pessoa já envolvida em atividade turística.  

Será informado antecipadamente do nome do interessado e poderá preparar 
as suas perguntas. 

Note que a reunião poderá ser virtual de cara a cara. 

Para uma reunião on-line, é necessário ter uma conta skype. 

Estudos de caso 
Ser-lhe-á pedido que faça algum trabalho de casa, para ser submetido num 

prazo preciso.  

Workshop 
A sua presença é necessária para um workshop presencial organizado durante 

o Módulo 3. Esta atividade terá lugar nas nossas instalações em (endereço ou 

local dado pela Organização) e deverá durar cerca de 3 horas. 

 

2.3 Mobilidade transnacional na Croácia 
Uma mobilidade de 7 dias para a Croácia será realizada em novembro 2020. 

Alguns estudantes terão a oportunidade de se juntar a outros estudantes de 
outros países parceiros. 

Esta semana de mobilidade será organizada da seguinte forma: 

- Partida no domingo 

- Segunda a sexta-feira:  

o 15 horas de atividades presenciais 

o 25 horas de atividades práticas 

- sábado: regresso 

Todos os custos serão cobertos pelo projeto SPECHALE. A organização será 
assumida pelo vosso tutor do curso e entregue mais tarde. Após a mobilidade, 
os alunos terão de preencher um formulário relacionado com as atividades. 

Os detalhes sobre a execução serão fornecidos mais tarde. 

 

3. Calendário 
Consulte por favor o Anexo.  

 

4. Avaliação 

Será proposta uma avaliação no final de cada módulo. 

O Teste estará disponível online na última semana do módulo durante 7 dias, 
de segunda a domingo. Será feito de perguntas de escolha múltipla e perguntas 
curtas. Esta avaliação é obrigatória. Se obtiver uma pontuação mínima de 50% 
de respostas corretas, passa. Se obtiver uma pontuação inferior a 50%, pode 
fazer o teste novamente uma vez. Se não fizer o teste a tempo, o tutor irá 
lembrá-lo e terá mais alguns dias para o fazer. 

 

5. Certificado  

No final do curso, receberá um Certificado de Frequência no site ..... (nome da 
Organização). 
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Este certificado mencionará os resultados das avaliações e a sua participação 
nas atividades. 

 

6. Apoio educativo 
Para toda a informação e ajuda relacionada com o curso, pode contar com o 

seu Tutor. 

 

7. Como aceder ao curso online 

Deve escrever na barra de ferramentas: https://www.uess-elearning.eu 

Receberá o seu login e palavra-passe por correio eletrónico. 

Terá tempo para se deslocar à plataforma antes do início do curso.   

Para o ajudar a começar, por favor encontre abaixo algumas informações: 

 

DESCRIÇÃO DA HOMEPAGE 
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PÁGINA “OS MEUS CURSOS” 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 

 

Selecione "Documento": já pode aceder ao material do curso e estudar. 
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I.O2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Como previsto pelo Syllabus, o curso ofereceu aos participantes atividades 
educativas complementares sob a forma de estudos de casos, workshops ou 
reuniões virtuais com os interessados, vídeo-clips, diapositivos (Atividade 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 do programa). Cada organização participante preparou "material" 
diferente a nível nacional para os próprios alunos, e as atividades 
complementares, concebidas e testadas nos 5 países, produziram uma grande 
quantidade de recursos educativos complementares. Cada conteúdo está na 
língua nativa do País em que foi realizado + EN.    

As dificuldades encontradas em consequência das limitações à mobilidade e ao 
trabalho presencial com grupos de aprendentes para a pandemia da COVID 
orientadas para a realização das atividades à distância. 

As reuniões, que tiveram de ser realizadas em presença, foram substituídas 
pela apresentação de Estudos de Caso e Vídeos ou trabalhos de casa especiais 
a fazer, elaborados pelas organizações participantes.  

Pode ver detalhes sobre algumas atividades complementares realizadas: por 
exemplo, na parte final (Anexos) pode ler sobre as atividades complementares 
na Letónia (Anexo 2) e sobre os vídeos complementares realizados em Itália 
(Anexo 3).  

Além disso, para uma visão mais completa de toda a experiência dos 
estudantes croatas pode visualizar devidamente a apresentação preparada 
pelo Instituto de Turismo (HR): Anexo 1 - I.O2 Implementação do Curso Piloto 
na Croácia - Relatório de Atividades. Inclui também as Atividades Educativas 
Complementares realizadas e a avaliação feita pelos participantes do curso. 

Parte dos recursos complementares mencionados estão também à disposição 
na plataforma do projeto como open-source. 

 

TESTE & QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO PARA ALUNOS 

O Curso Piloto SPECHALE, com 323 participantes, deu a oportunidade de testar 
e experimentar os módulos educativos e os recursos de formação 
desenvolvidos pelo projeto dentro da sua fase de implementação. A avaliação 
dos conhecimentos adquiridos foi realizada através do Teste final pronto no 
final de cada Módulo, preenchido pelos participantes, além da observação da 
turma e dos contactos diretos entre os alunos e os tutores corresponderam aos 
resultados de aprendizagem esperados e ao que foi obtido pelos participantes.  

Um Questionário final sobre a avaliação da qualidade do curso eletrónico e a 
eficácia dos módulos educativos globais foi submetido aos alunos no final do 
seu percurso pessoal SPE.C.H.A.L.E. (concebido por eles próprios). A maioria 
dos participantes assistiu a todos os 4 módulos, uma breve % optou por seguir 
apenas um único módulo.  

O "Questionário de Satisfação para Alunos" (o modelo encontra-se nas páginas 
seguintes) pretende dar provas do nível de satisfação do participante e das suas 
expectativas sobre a duração, a qualidade dos conteúdos, o nível de formação, 
as Atividades complementares, a plataforma Chamilo, etc. 

Os resultados da avaliação orientaram os parceiros do projeto na melhoria e 
adaptação dos módulos e recursos educativos do "protótipo" do curso piloto 
de educação de adultos, para a transmissão externa de material atualizado em 
2021 como fonte aberta e para a criação de outros cursos, no futuro. 
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“Adult training for Cultural Heritage and attractive living 
environment - SPE.C.H.A.L.E.”  Pilot Course 

(ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP - Ref. n.2018-1-
PT01-KA204-047393) 

CURSO ONLINE 
Percurso de eLearning com duração de 70 horas 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

PARA ALUNOS 
 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

INFORMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 
Nome: …………………………………… Apelido: ……………………………………… 
 
Frequentou os seguintes Módulos SPE.C.H.A.L.E (também passando com 
sucesso o Teste)? 

MODULO 1 – PATRIMÓNIO  Sim  ◻  Não  ◻ 

MODULO 2 - MARKETING   Sim  ◻  Não  ◻ 

MODULO 3 – COMUNICAÇÃO  Sim  ◻  Não  ◻ 

MODULO 4 – NEGÓCIO    Sim  ◻  Não  ◻ 
 

QUESTIONÁRIO 

1. Como um todo, está satisfeito com o curso piloto Erasmus+ 
SPE.C.C.H.A.L.E? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não 

2. Aprendeu o que esperava? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não  

3. Foi a duração programada do curso piloto E+ SPE.C.H.A.L.E certa para si? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não 
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4. A modularidade e a flexibilidade na frequência dos módulos satisfizeram-
no/a? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não  

5. A qualidade do conteúdo dos Módulos de eLearning foi exaustiva e 
profunda? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não 

6. Faça a sua avaliação sobre a qualidade dos conteúdos de cada Módulo, 
considerando as competências adquiridas: 
escala 1-5: 1=pobre/negativo, 5=excelente 

MODULO 1 – PATRIMÓNIO 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
MODULO 2 - MARKETING 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
MODULO 3 - COMUNICAÇÃO 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
MODULO 4 - NEGÓCIO 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 

7. Foram-lhe úteis as atividades complementares (estudos de casos e reunião 
virtual com as partes interessadas)? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 

◻Absolutamente não 

8. O portal eLearning (por UESS) foi fácil de gerir e útil para aprender de 
forma rentável? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não  

9. Os professores e tutores ajudaram e apoiaram-no/a? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não  

10. Foi suficientemente informado sobre as atividades SPE.C.H.A.L.E e os 
acontecimentos adicionais pela sua organização de referência? 

◻Completamente 
◻Bastante bom 
◻Não totalmente 
◻Absolutamente não 

11. Por favor dê-nos a sua opinião sobre esta experiência de formação 
Erasmus+ e qualquer recomendação para melhorar o curso piloto para o 
futuro.…………………………………………………………………………………………………………… 

12. Além disso, gostaríamos de saber que problemas causou o surto da COVID 
19 nas suas atividades de formação: o período de bloqueio e a persistência da 
situação de saúde crítica, prejudicou o tempo destinado ao estudo e a sua 
disponibilidade? ……………………………………………………………………………………………… 
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LTTA - Atividades de aprendizagem/ensino/formação  

O projeto deveria ter implementado a mobilidade para o pessoal e para os 
alunos da seguinte forma 
-- Após a realização do eLearning e as 70h do curso, dois grupos de 
participantes selecionados deveriam ter frequentado o LTTA - 
Learning/Teaching/ Training Activities, sob a forma de mobilidade, 40h + 40h 
de prática na Letónia (C1) e na Croácia (C2). 

− Evento de formação conjunta de pessoal LTTA-Short-term a realizar em 
Cesis/Vidzeme (LV) em 2020: 15 participantes selecionados entre o 
pessoal interno das organizações participantes deverão estar 
presentes (totalizando 40h como 15h frontal, 25h prático). 

− Mobilidade LTTA-Blended para alunos adultos a realizar em Zagreb 
(HR) em 2020: 15 participantes selecionados entre os alunos dos 5 
países deverão estar presentes (total 40h como 15h frontal, 25h 
prático).  

A formação do pessoal (C1) + a mobilidade mista (C2) deveria ter incluído 80h 
de formação e atividades práticas (40h + 40h): 1 semana tanto na Letónia como 
na Croácia (cada uma de 7 dias de mobilidade, 5 dias de aulas / 8h de aulas por 
dia, dos quais 3 frontais e 5 práticas). O material educativo e os rendimentos 
diretamente criados por peritos e alunos durante as 80h de LTTA deveriam ter 
sido adicionados aos recursos de formação de 70h do percurso de eLearning, 
já implementado.  

Com um resultado final de 150h, como inicialmente previsto. 

As restrições impostas pelo Covid-19 afetaram a implementação do LTTA - C1 
e C2, que não teve lugar como planeado. O projeto tentou adiar tanto a C1 
LTTA como a C2 LTTA em 2021 por manter a mobilidade em presença, mas a 
permanência da pandemia COVID-19 e a impossibilidade de organizar qualquer 
reunião transnacional presencial, causaram o cancelamento das atividades em 
presença. 

Inicialmente planeada como mobilidade combinada para estudantes adultos 
na Croácia, a mobilidade combinada C2 para estudantes adultos foi substituída 
por uma Mobilidade Virtual online com duração de 5 dias úteis durante uma 
semana (aproximadamente 2 horas por dia), organizada pelo Instituto de 
Turismo (HR) e contou com a participação de alguns estudantes de todos os 
países parceiros (Croácia, França, Itália, Letónia, Portugal). 

Datas de realização: de 18 a 22 de janeiro de 2021. 

O programa destes recursos educativos complementares em linha foi 
concebido como uma continuação dos 4 Módulos, abrangendo tópicos práticos 
e úteis, especialmente para os participantes interessados em planear o início 
dos seus próprios negócios ligados ao património e ao turismo. Cada dia de 
educação em linha foi dedicado a um tópico do Módulo, coberto por duas 
conferências ao vivo: uma teórica realizada por um especialista de campo e 
outra prática (exemplo das melhores práticas) realizada por empresários de 
sucesso no campo do turismo sediados na Croácia. Após cada palestra, houve 
um bloco de perguntas e respostas durante o qual os alunos tiveram a 
possibilidade de pedir explicações adicionais aos docentes/peritos. Todas as 
conferências foram realizadas em inglês (do 1º ao 4º dia). Os tópicos 
abrangidos incluíram: técnicas de interpretação do património, marketing 
digital, competências transversais no sector do turismo, elaboração do plano 
de negócios. O quinto dia do Virtual C2 LTTA foi realizado na própria língua 
nacional por cada organização participante, com alunos próprios, sob a forma 
de discussões, apresentações, palestras.  

61 pessoas, no total, participaram durante os eventos. 
País de origem Nº participantes 

Croácia 19 

França 0 

Itália 16 

Letónia 21 

Portugal 5 

TOTAL 61 
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Programa de mobilidade combinada para estudantes adultos : 
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Evento de formação de pessoal de curto prazo (C1) 

Realizou-se de 26 a 30 de abril de 2021, como Mobilidade Virtual, organizada 
pela região de Planeamento Vidzeme.  

O programa foi destinado ao pessoal interno das organizações participantes. 
Tópicos escolhidos: Procedimentos para a aprovação e reconhecimento dos 
materiais/curricula/perfil de aprendizagem, Melhoria dos módulos e recursos; 
Conceito comum da rede SPE.C.H.A.L.E., envolvimento das partes 
interessadas, adaptação do website SPECHALE para o fornecimento da rede 
SPE.C.H.A.L.E., etc. Cada Parceiro contribuiu com discursos, propostas, ideias 
e animou o debate.  

N. de participantes: 12.  

As nomeações, com a duração de algumas horas cada uma, foram 
enriquecidas pela presença de peritos externos. 

Programa:  

26 Abril 2021| Plataforma Zoom  

Definição de currículo e materiais de aprendizagem - lições do curso piloto  

DISCUSSÃO EM GRUPO 

27 Abril 2021 | Plataforma Zoom  

Reconhecimento de competências e redes de conhecimento  

DISCUSSÃO EM GRUPO 

28 Abril 2021 | Plataforma Zoom 

Criação e gestão de redes: alguns exemplos  

DISCUSSÃO EM GRUPO 

29 Abril 2021 | Plataforma Zoom 

Ferramentas digitais para a criação de redes 
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DISCUSSÃO EM GRUPO 

30 Abril 2021 | Plataforma Zoom 
Plataforma Rede de divulgação e sustentabilidade 

DISCUSSÃO EM GRUPO. 

 

Os conteúdos de eLearning disponíveis (ligação com o website e o seu 

material Open-Source) 

 
MÓDULOS E CONTEÚDOS 

Após a fase de pilotagem e a fase de experimentação com o percurso de 70h 
de eLearning, as organizações participantes renovaram e atualizaram os 
recursos de formação, transformando tudo em material de descarregamento 
gratuito para os interessados.  

Os módulos e recursos foram melhorados, traduzidos nas línguas nacionais, 
publicados na versão final no sítio web do projeto e na plataforma 
educacional Open, bem como difundidos a nível nacional e internacional. O 
formato e tipo dos recursos educativos foram concebidos para serem 
adequados à aprendizagem mista, por exemplo, para serem utilizados tanto 
em linha para aprendizagem à distância como em presença para atividades de 
grupo, incluindo: e-books, estudos de caso, webinars/e apresentações, 
proposta para atividades práticas, vídeos, imagens comentadas, artigos na 
web, entrevistas, etc. 

Os conteúdos e material de formação dos 4 Módulos são de acesso aberto, 
oferecidos diretamente através do sítio Web em 
https://www.spechaleerasmus.eu/  

Aí pode "Conhecer o projeto", "Junte-se à Rede" e "Siga o RoadBook"!  

 

 

 

O “ROADBOOK” 

Oferece aos leitores todo o conteúdo e material do curso SPE.C.H.A.L.E. Pode 
aceder às 4 pastas dedicadas aos Módulos: Património, Marketing, 
Comunicação e Negócio, e escolher a língua preferida entre as seis oferecidas 
(EN, PT, IT, FR, HR, LV). 

Pode olhar à sua volta, valorizar, desfrutar dos recursos educativos e até criar 
uma iniciativa baseada no património local. Todos podem aprender à sua 
própria velocidade. É um roteiro para se tornar um SPECHALISTA! 
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Além disso, o espaço do sítio web denominado TOOLBOX FOR ADULT 
EDUCATION oferece as OUTRAS INTELECTUAIS mais importantes do projeto: O 
documento "The Intellectual Output IO.1 Comparative Analysis" (I.O1), The 
SPE.C.H.A.L.E. Toolkit (I.O2), The Final Recommendations and the guidelines for 
the validation (I.O3), produtos complementares. 

A realização do portal foi também conduzida para a criação de atividades 
complementares oferecidas pelo projeto. Podemos mencionar em particular a 
REDE SPE.C.H.A.L.E. e o FÓRUM, que se pode ver no portal.  

A Rede, lançada em dezembro de 2021, será promovida, sobretudo, durante a 
Conferência final em Portugal no Alentejo e os outros Eventos Multiplicadores 
(um em França e outro em Itália) com o objetivo de envolver fornecedores de 
educação de adultos, organismos privados e públicos, organizações turísticas e 
culturais, empresas e PMEs, agências de formação, IES, novos alunos, 
formadores, etc... Espera-se o envolvimento de organizações de diferentes 
países e tipologias, contribuindo para aumentar o impacto do projeto e para 
aumentar a cooperação e o intercâmbio de inovação na educação de adultos e 
na aprendizagem ao longo da vida, em toda a Europa. 

Além disso, a Rede é uma ferramenta útil para conhecer e partilhar 
experiências sobre temas ligados à valorização do património cultural, 
encontrar parceiros, lançar novas iniciativas educativas. 

Pode juntar-se à rede e participar no Fórum SPE.C.C.H.A.L.E.. É muito bem-
vindo/a! 
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Parte B 

 

 

 

 
NA PRÁTICA: CENÁRIOS-QUADRO LOCAIS 

 

- Educação de adultos e como ser "ESPECHALISTAS"  

 

 - Descrição dos melhores casos e dos melhores projetos 
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- Educação de adultos e como ser "ESPECHALISTAS"  

A ação educativa de adultos pode ser praticada a nível local ou macro. O tema 
desta parte do kit de ferramentas é uma exploração da dinâmica educativa.  

A intenção é entrar num espaço para a abordagem de alguns Cenários-Quadro 
Locais e práticas de educação de adultos. 

Uma visão geral que distingue Países, locais, ações, temas e apresenta alguns 
casos positivos para a educação de adultos. 

Os exemplos e casos escolhidos e as boas práticas são úteis e podem ser 
utilizados noutros contextos de aprendizagem e podem inspirar novas ações. 

Os resultados da parte "b" como a montagem de entrevistas, textos, práticas e 
material sobre projetos e iniciativas de investigação escolhidos; traz à sua 
atenção sugestões concretas para modelar a sua formação ou planeamento 
para pessoas adultas. 

Graças aos peritos e pessoas envolvidas no mapeamento dos casos e no 
aprofundamento das realizações implementadas. Em particular, agradecemos: 

o o Vida Drąsutė e Carlotta Maria Crippa de VšĮ "eMundus" (Lituânia) 
o o Anna Dalosi e Chrystalla Pachita da Seal Chipre (Chipre) 
o o Cesare Chiesa e Giacomo Pasino da "Unione Collinare Terre di Vigneti 

e Pietra da Cantoni" e do Município de Rosignano Monferrato (Itália) 
o o Corrado Calvo do Ecomuseu de Pietra da Fundação Pietra da Cantoni 

(Itália). 

Esta secção apresenta três projetos europeus e duas iniciativas locais.  

De grande importância foi o antigo projeto "Fostering Cultural Heritage for 
bridging intergenerational dialogue - FOCAL" co-financiado pelo Programa 
"Lifelong Learning Programme 2007/2013 - Grundtvig Partnership project".  O 
projeto visava explorar e revelar semelhanças e diferenças entre países, troca 
de experiências culturais, apresentar a cultura e manter o diálogo entre jovens 
e idosos. património cultural, tradições, artes, foram as principais 
componentes do percurso educativo do projeto. 

Por outro lado, no âmbito do projeto "VRSciT Virtual Reality Science Tour", o 
desenvolvimento de competências e a necessidade de personalizar a 
aprendizagem de acordo com as TIC e as novas tecnologias tomaram forma. 

É co-financiado pelo Programa "Erasmus+ 2014-2020 (KA2 Parcerias 
estratégicas para a educação de adultos)" e consiste na realização de visitas 
educativas virtuais a locais de interesse cultural, social e natural, utilizando 
técnicas de imersão e interação de Realidade Virtual (VR) para proporcionar 
aos utilizadores uma experiência de aprendizagem única. O projeto VRSciT (em 
curso) visa especificamente explorar novas abordagens no turismo educativo, 
tais como a modelação 3D em conjunto com ambientes VR imersivos de 360º 
para construir cenas educativas virtuais inovadoras.  

O 3º caso afasta-se um pouco do campo do património cultural, que é um dos 
temas horizontais do nosso projeto SPE.C.H.A.L.E. e leva a centrar-se nas 
competências para apoiar a participação activa dos alunos adultos na 
sociedade. É o projeto "ADULATION - Adult Education for Social Change", co-
financiado pelo programa "ERASMUS+ 2014/2020 - KA2 Strategic partnerships 
for adult education", que promove a cidadania ativa através da educação de 
adultos, criando oportunidades de formação e desenvolvendo competências 
de educadores de adultos. Os profissionais da educação de adultos foram 
introduzidos em ferramentas e metodologias inovadoras para assegurar que 
os alunos adultos e seniores com menos oportunidades se tornem cidadãos 
activos e voluntários. Um maior envolvimento cívico é a base para a mudança 
social e pode ter impacto em países e regiões de toda a Europa. 

Passando aos casos locais, o curso "A hospitalidade turística e a sua 
importância no contexto da promoção territorial (no Monferrato, Património 
Mundial da UNESCO para as Paisagens do Vinho)" foi realizado para adultos 
para relançar as atividades culturais e turísticas locais danificadas pela 
pandemia de Covid-19. Um grupo de comunidades e administradores locais 
decidiram delinear e implementar uma via de formação para melhorar a sua 
estratégia de promoção territorial e a hospitalidade turística.  
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A mesma área, localizada como Património Mundial da Unesco para "The Wine 
Landscapes", realizou o projeto 2021 denominado "Conhecer o desenho de 
projetos europeus para projetos estratégicos na área da zona central 6 da 
UNESCO". Curso de formação especializada para administradores locais", 
dirigido aos membros do conselho municipal e às Câmaras Municipais. O 
objetivo do projeto era dar a oportunidade aos presidentes de câmara, 
vereadores, administradores locais de adquirir conhecimentos para melhor 
valorizar o património cultural de Monferrato e a sua paisagem, bem como 
para promover o território e as suas excelências. A aprendizagem e o 
desenvolvimento de competências estavam também ligados à conceção de 
projetos europeus e à estratégia de projetos europeus para os territórios.  

As duas iniciativas foram seguidas de ações e realizações concretas por parte 
da comunidade e das pessoas envolvidas, que ainda estão em curso; aí, é um 
"lugar", onde o desenvolvimento de competências pessoais, ações e interações 
são levadas a cabo e desenvolvidas, e várias estratégias podem ainda ser 
preparadas e implementadas. 

Neste sentido, os casos representam uma experiência de surpreendente valor 
no campo educativo dos adultos, uma vez que se tornam uma forma de 
compreender as ligações entre a educação não formal e o desenvolvimento de 
competências, entre as capacidades pessoais e o crescimento comum.  

É uma forma de ser “SPECHALISTA”. 

O treino experiencial combinado com métodos de treino pode ser operativo e 
alcançar melhores resultados na prática do que outros. A adoção de diferentes 
ferramentas e atividades, tais como as descritas nas páginas seguintes, pode 
favorecer a aprendizagem pessoal através da experiência de simulação. 
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Descrição dos melhores casos e dos melhores projetos 

MELHORES PROJETOS - Sector da educação de adultos 

CASO 1 

 

    
elaborado por:  

Nome:    Vida Drąsutė e Carlotta Maria Crippa  

Função : Diretor e Gestor de Projeto 

VšĮ "eMundus" (Lithuania) 
www.emundus.eu  

 

 

TITLE: Fostering Cultural Heritage for bridging intergenerational dialogue 
(FOCAL) 
Co-financiado pelo Programa: Lifelong Learning Programme2007/2013 - 
Grundtvig Partnership project. 
Duração: 2012 08 01 - 2014 07 31 
Referência N.: 2012-1-LT1-GRU06-07163 
Aplicante: VšĮ "eMundus" (LT) 
Parceiros: Foundation for development of the cultural and business 
potential of civil society – FDCBPCS – (Sofia, Bulgaria); Evropaiko Ergastirio 
Ekpaideytikis Technologias – EDUMOTIVA – (Sparti, Greece). 
Website & social:  https://focalproject.emundus.lt/index.php?mnu=1    

 
1) Apresentação - visão geral: 

Cidades e sistemas de cidades e vilas são mais do que motores económicos. 
São os lugares dentro dos quais as culturas locais são expressas e celebradas, 
tanto através de heranças diversas como na articulação criativa dos valores e 
aspirações das sociedades. No entanto, a dimensão cultural da vida urbana é 
frequentemente ignorada ou tomada como certa na política de 
desenvolvimento urbano e regional. Não temos de esquecer as nossas antigas 
tradições culturais, temos de conhecer as particularidades da nossa própria 
cultura, e temos de divulgar informação e ser cidadãos patriotas e ativos. 

De geração em geração a experiência espiritual de nação transferida, cheia de 
diferentes tradições e formas de arte popular, há séculos que ajudam a educar 
as novas gerações. Cuidar da cultura étnica não é apenas uma questão de 
honra para a nação, é essencial para a sua existência, desenvolvimento e 
sobrevivência. Existem várias fontes necessárias à investigação da cultura 
étnica, tais como fontes escritas, iconográficas, áudio, vários estudos. Mas na 
sociedade moderna, temos de procurar novas formas de divulgar o património 
cultural não só no nosso próprio país mas também no mundo. Um dos maiores 
inconvenientes da investigação da cultura étnica é que muitas vezes esta se 
limita apenas ao seu próprio país, às pessoas, não se preocupa e iota e mesmo 
não há interesse no que está à nossa volta, muitas vezes não sabemos sobre os 

http://www.emundus.eu/
https://focalproject.emundus.lt/index.php?mnu=1
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nossos vizinhos, países que são muros muito apertados, não falando dos países 
que estão no outro lado da Europa ou longe do nosso país. A maioria das 
pessoas magnifica a sua própria cultura étnica, é considerada como um nível 
de cultura mais elevado do que a cultura dos países vizinhos. Mas temos de 
compreender que nós, tal como outras nações, somos a parte inerente do 
mundo e da Europa. Todos os países fazem unidade, e esta unidade poderia 
ser qualitativamente quando cada parte soubesse uns sobre os outros.  

 
2) Objetivos específicos (relacionados com a Educação de Adultos): 

Para atingir o objetivo da equipa do projeto, a equipa do projeto alcançou 

estes objetivos:  

− Recolha de informações relacionadas com o tema do projeto e 
seus componentes 

− Entrevista com seniores 
− Inquérito aos participantes do projeto e aos cidadãos "Como 

conheço bem a minha cultura". 
− Troca de experiências entre países 
− Preparação do e-book sobre diferentes culturas e suas 

especialidades, com fotos, vídeos, descrições, detalhes de 
entrevistas, tradições, etc. 

− Divulgação do projeto 
− Avaliação do projeto 
− Visitas de locais específicos do país 
− Histórias sobre determinados temas relacionados com o 

património cultural 
− Material visual 
− Tarefas práticas e criativas, a sua entrega 
− Visitas práticas a lugares particulares, lugares históricos, lugares 

do património cultural. 
 

3) Grupos-alvo/beneficiários: 

Grupo alvo: fornecedores de cursos e formações para adultos, estagiários (18-

25 anos), seniores (55+), gestores de educação de adultos. 

 
4) Atividades/ações realizadas em curso: 

Para alcançar a meta e os objetivos, as atividades foram realizadas: 

− Análise do Património Cultural 
− Recolha de informações relacionadas com o tema do projeto e 

os seus componentes 
− Elaboração de um inquérito e questionário "Como conheço bem 

a minha cultura" para os participantes do projeto e os cidadãos 
− Realização de uma entrevista com seniores para "Então e 

agora". 
− Troca de experiências entre países 
− Realização de visitas práticas a locais específicos, locais de 

património histórico e cultural viagem cultural, visitas a museus 
abertos 

− O concurso sobre o tema "A melhor coisa tradicional que eu 
posso representar" (apresentação das melhores práticas) 

− Preparação de um E-book sobre diferentes culturas e tradições 

 
5) Atividades específicas de educação informal ou não formal (para 

incentivar/promover o património cultural e natural ou objetivo 

semelhante) e descrição de competências-chave e competências 

básicas a adquirir:  

− Visitas práticas a lugares particulares, lugares históricos, lugares do 
património cultural e as viagens para ver em real e comunicar com 
pessoas que mantêm vivas as coisas tradicionais (por exemplo, na 
Lituânia temos a viagem cultural "Caminho do pão" (mostra-se como 
antigamente as pessoas faziam pão), também visitas em museus 
abertos, que abrem diferentes regiões da Lituânia, mostra comércio 
antigo (como nós giramos, tecemos, etc.) e outras viagens) 
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− Organização de workshop final com participantes de diferentes países 
com o objetivo de trocar experiências, apresentar resultados de 
projetos e e-book 

− Competências: aptidões linguísticas, conhecimento do património 
cultural e social, conhecimento histórico. 

 
6) 6) O projeto já administrou competências Soft aos beneficiários? 

Como é que os realizou na iniciativa de aprendizagem? 

Competências: competências linguísticas, conhecimento do património 

cultural e social, conhecimento histórico. 

 

ANEXO 
Quadro de competências-chave e de competências básicas para a elaboração 

de currículo/curso de educação não formal para adultos. As competências-

chave são uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes. 

Título 

 
Competênci

as 

Em termos de: 
Materiais 

usados 
Duraç
ão conhecimento Habilidades Atitudes 

"Coisa 
tradicion
al que eu 
posso 
represent
ar o 
melhor" 

 

45 
dias 

comunicaçã
o 
envolvimen
to cívico 
linguísticas 
 
 
 

Conhecimento 
histórico sobre 
o próprio país, 
a sua tradição 
e cultura. 
Conhecimento 
dos países dos 
outros. 

Criatividade 
Resolução 
de 
problemas 
Gestão do 
tempo 
 
 

Interesse 
para com o 
próprio país 
e para com 
um dos 
outros 
participante
s. 
Competitivid
ade 
Patriotismo 
 
 

Esta iniciativa 
foi um 
concurso 
internacional 
para pessoas 
adultas com 
sede na 
Grécia, 
Bulgária ou 
Lituânia. 
 

 
Grupos 
de 
reunião 

 
 
 

divers
as 

comunicaçã
o 
envolvimen
to cívico 
linguísticas 
 
 
 

Conhecimento 
mais 
aprofundado 
das tradições, 
histórias e 
antecedentes 
culturais dos 
países 
parceiros. 

Competênci
as 
linguísticas 
(EN) 
Competênci
as 
relacionais 
Competênci
as de 
comunicaçã
o 
Criatividade 

Abertura de 
espírito 
Interesse 
pelo 
contexto 
cultural, 
histórico e 
social de um 
país. 
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CASO 2 
 

 
     

   

 
Apresentação feita por:  

Nome    VidaDrąsutė e Carlotta Maria Crippa  

Função Diretor e  Gestor de Projetos 
VšĮ "eMundus" (Lithuania) 
www.emundus.eu  

 

 

 

 

 

Título: VRSciT VIRTUAL REALITY SCIENCE TOUR project 
Co-financiado pelo programa: Erasmus+ 2014-2020 – KA2 Strategic 
partnerships for adult education. 
Duração: 36 meses 
Referência: 2020-1-PT01-KA204-078597 
Aplicante: Associação Centro Ciência Viva de Bragança (PT) 
Parceiros: Pixel (IT), Università degli studi di Teramo (IT), eMundus (LT), The 
museum of Lithuanian Education History (LT), The Polytechnic Institute of 
Bragança (PT), University of Leon (ES), SCAYLE (ES). 
Parceiros associados: Centro FP María Auxiliadora - Salesianas 
León(ES),Confucius Institute of the University of León(ES), FAI committee of 
Teramo (IT),General Foundation of the University of León and Private 
Enterprise (ES), Kaunas cultural centre (LT), LieDM association (LT), Polo 
Museale Civico di Giulianova (IT), Trakai adult education centre (LT), 
Trakųšvietimocentras (LT),VR Lab, Faculty of Informatics, Kaunas University of 
Technology (LT). 
Website:  https://vrscit.pixel-online.org/index.php 
Social :  https://www.facebook.com/vrsciteuproject/  

 
1) Apresentação - visão geral: 

O projeto VRSciT consiste na realização de uma visita educacional virtual a 

locais de interesse cultural, social e natural de cada parceiro envolvido, de 

Portugal, Espanha, Itália e Lituânia, utilizando técnicas de imersão e interação 

de Realidade Virtual (VR) para proporcionar aos utilizadores uma experiência 

de aprendizagem única. A adoção da tecnologia VR remove as barreiras da 

visualização remota dos ambientes, tornando possível a todos experimentar 

um elevado valor educacional através da digitalização. O projeto VRSciT visa 

especificamente explorar novas abordagens no turismo educativo, tais como a 

modelação 3D em conjunto com ambientes VR imersivos a 360º para construir 

cenas educativas virtuais inovadoras, de quatro países diferentes. Para 

http://www.emundus.eu/
https://vrscit.pixel-online.org/associated-partners_view.php?id_associated_partner=MjI=
https://vrscit.pixel-online.org/associated-partners_view.php?id_associated_partner=MjI=
https://vrscit.pixel-online.org/associated-partners_view.php?id_associated_partner=MTY=
https://vrscit.pixel-online.org/associated-partners_view.php?id_associated_partner=MTY=
https://vrscit.pixel-online.org/index.php
https://www.facebook.com/vrsciteuproject/
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alcançar este objetivo, vários produtos serão desenvolvidos pelos parceiros, 

nomeadamente: 

(i) Partilhar uma revisão bibliográfica da tecnologia VR. 
(ii) Elaboração de uma experiência interativa de realidade virtual - 'VRSciT 
SPOT' 
(iii) Produção de um Conjunto de Ferramentas Web Online. 
(iv) Eventos de formação para partilhar as melhores práticas utilizando a 
tecnologia VR no turismo educativo 
(v) Evento multiplicador para promover os resultados do projeto. 
As pessoas que experimentarem o VRSciT SPOT poderão fazer uma viagem 

imersiva, não só nas paisagens da região Nordeste de Trás-os-Montes, mas 

também viajar pelas paisagens das regiões dos outros parceiros, aumentando 

assim a visibilidade de todas as regiões contempladas e uma clara confirmação 

das entidades parceiras a nível europeu. O acesso à informação científica e a 

atividades educativas para pessoas com diferentes origens sociais permitirá às 

pessoas menos favorecidas, tais como pessoas com menor poder económico 

ou deficiências físicas, aceder a tecnologias recentes, promovendo a inclusão 

ao permitir o acesso e a interação sem restrições com tecnologias que de outra 

forma não seriam possíveis. 

 
2) Objetivos específicos (relacionados com a Educação de Adultos): 

O consórcio acredita que este projeto permitirá aos grupos-alvo, não só 
adquirir e consolidar competências ao nível da educação de adultos, mas 
também melhorar as suas competências em cidadania europeia, 
interculturalidade, emprego e desenvolvimento comunitário, enfatizando a 
promoção da aprendizagem, literacia digital, debate e partilha de 
conhecimentos científicos e tecnológicos. 

A ideia global do projeto baseia-se numa comparação transnacional de 
abordagens, questões, soluções e boas práticas na implementação de 
estratégias inovadoras para o turismo educativo utilizando procedimentos 

inovadores informais. Além disso, espera-se que cada parceiro tenha a 
oportunidade de tirar partido da investigação nas novidades introduzidas e de 
se apoiar nas realizações do projeto. 

 

3) Grupos-alvo/ beneficiários: 

O projeto é dirigido a:  

− Alunos adultos/seniores 
− Educadores adultos 
− Formuladores de políticas 
− Público em geral 

 
4) Atividades/ações realizadas em curso: 

Desde o início do projeto os parceiros realizaram uma revisão bibliográfica 

sobre RV aplicada em instituições educativas e culturais e o seu impacto e 

criaram um objeto 3D que será utilizado na experiência de RV. O projeto 

encontra-se agora na fase em que os parceiros estão a gravar material para as 

filmagens de vídeo 360° originais. Os parceiros destinam-se a criar o 

'VRSciTSPOT': uma experiência inovadora de realidade virtual informal 

diferente que será localizada em cada parceiro do museu para promover a 

literacia digital e conteúdos científicos utilizando ambientes de aprendizagem 

informais combinados com o turismo educativo. 

 
5) Atividades específicas de educação informal ou não formal (para 

encorajar/ promover o património cultural e natural ou objetivo 

semelhante) e descrição de competências-chave e competências 

básicas a adquirir:  

O projeto produzirá um amplo impacto através da entrega e publicação dos 

Resultados Intelectuais, da implementação de eventos de formação, e do plano 
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de disseminação. A inovação contínua das Instituições em termos da oferta 

turística e científica, uma das componentes vitais da política da União Europeia 

para a aprendizagem de adultos ao longo da vida, permitirá, em geral, que os 

visitantes: 

- Melhorar as competências básicas dos indivíduos através da gestão de 
novas tecnologias e informações; 

- Aprofundar/consolidar competências específicas (em termos de 
literacia cultural, ciência e tecnologia, cidadania europeia, 
interculturalidade, e desenvolvimento comunitário); 

- Integrar o conhecimento experiente nas suas vidas; 
- Promover as competências linguísticas; 
- Melhorar a motivação pessoal e a reflexão crítica 

Em 2022, está prevista a organização em Bragança (PT) de um evento de 

formação de 5 dias para formar os participantes sobre as novas abordagens 

pedagógicas e educativas do VLE. 

 
6) O projeto já administrou competências Soft aos beneficiários? Como é que 

os realizou na(s) iniciativa(s) de aprendizagem? 

O projeto ainda não tratou de atividades ligadas às competências transversais 

dos beneficiários. O desenvolvimento de algumas competências, incluindo as 

competências transversais, foi planeado.  

ANEXO 
Quadro de competências-chave e competências básicas para a elaboração de 

currículo/curso de educação não formal para adultos. As competências-chave 

são uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes. 

 

Título 

Du
ra
çã
o 

Compe
tências 

Em termos de: 

Materiais/ metodologias 
Conhecimento 

Habilida
des 

Atitud
es 

Conjunto 

de 

ferramen

tas Web 

online 

para a 

eficácia 

da 

utilizaçã

o de uma 

aplicação 

baseada 

em RVs 

/ Comun
icação 
Digitais 
Linguís
ticas  
 

Novos 
conhecimentos 
sobre o 
património 
científico, 
cultural e social 
 
 
Experiências de 
realidade virtual 
 
 

Pensam
ento 
crítico 
 
Criativid
ade 
 
Compet
ências 
transver
sais 
 
Compet
ências 
intercult
urais 
 
Compet
ências 
digitais 

Curiosi
dade 
em 
relaçã
o ao 
patrim
ónio 
cultur
al e 
social 
 
 
Engaja
mento 
social 
 
 
 

Contém 12 exemplos de 
Plano de Aula. 
 
Este projeto visa enfatizar a 
importância de diferentes 
metodologias e destacar o 
interesse de reforçar o 
desenvolvimento de um 
novo conjunto de 
competências e 
autodeterminação em 
Adultos. Assim, na procura 
de novas estratégias, 
utilizando novas tendências 
de aprendizagem como a 
Realidade Virtual, com 
interação positiva, o projeto 
permitirá a promoção de 
atitudes críticas e reflexivas e 
estimulará o crescimento 
humano numa perspetiva 
holística. 

As novas 

abordag

ens 

pedagógi

cas e 

educativ

as da VLE 

 
 

12 
di
as 

comun
icação 
digitais 
linguíst
icas 
profissi
onais 
 

Novos 
conhecimentos 
sobre como 
promover a 
inclusão social 
no sector 
turístico e 
cultural. 
Desenvolviment
o de atividades 
que aproximem 
a sociedade das 
novas tecnológis 
aplicadas em 
temas 
importantes 

Compet
ências 
digitais 
 
Compet
ências 
linguístic
as 
 
Compet
ências 
intercult
urais 
 
 

Abertu
ra de 
espírit
o 
Sentid
o de 
respei
to e 
cuidad
o com 
o 
patrim
ónio 
cultur
al 
 
 

O evento de formação 

permitirá a difusão da 

tecnologia VR aplicada em 

novas abordagens de 

aprendizagem para adultos 

em diferentes campos e 

níveis. O contacto com a 

academia científica será uma 

vantagem para que o projeto 

esteja em contacto constante 

com as mais recentes 

tecnologias e abordagens 

pedagógicas, permitindo a 

reinvenção e o 

aperfeiçoamento do projeto. 
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CASO 3 

 

 
     

 

 
Elaborado por:  

Nome:    Anna Dalosi e Chrystalla Pachita 
 

Função: Gestoras de projetos 
SEAL CYPRUS (Cyprus) 
https://sealcyprus.org/    

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ADULATION- Adult Education for Social Change 
Co-financiado pelo programa: ERASMUS+ 2014/2020 - KA2 Strategic 
partnerships for adult education 
Duração: 01/11/2020 - 31/10/2022 (24 months) 
Referêrncia.: 2020-1-CY01-KA204-065947 
Aplicante: SEAL CYPRUS(Cyprus) 
Parceiros: ALPHABET FORMATION (Belgium), HEFTA RESEARCH INSTITUTE 
(Hungary),TRAINING 2000 (Italy) 
Website & social: Website: https://adulation.eu/    
Facebook Page: https://www.facebook.com/AdulationEU/ 
Parceiros associados: Os parceiros associados são os seguintes para: 

SEAL CYPRUS  

- Fundação Multifuncional do Município de Nicósia, o departamento do 
município responsável pelo apoio social das partes vulneráveis da população, 
pessoas em situação de pobreza, desempregados, refugiados e imigrantes. 

-Fundação para a Promoção da Igualdade "Hypatia", uma ONG, que promove 
a igualdade independentemente da raça, etnia, deficiência, religião, idade, 
origem ou orientação sexual. 

- A Confederação de Organizações de Deficientes de Chipre (CCOD) centra-se 
na igualdade de oportunidades e anti-discriminação e é membro do Fórum 
Europeu da Deficiência. 

Os parceiros associados apoiarão a disseminação e a sustentabilidade do 
projeto. Os parceiros participarão nos eventos e conferências de disseminação 
e distribuirão o nosso material de visibilidade às suas partes interessadas. 

ALPHABET FORMATION- BELGIUM 

EVTA, The European Vocational Training Association é uma organização em 
rede que representa fornecedores de EFP em toda a Europa. Criada em 1998, 
EVTA está sediada em Bruxelas, Bélgica. A associação é o resultado da 
cooperação da Euro-qualificação, um projeto lançado em 1993 com o objetivo 
de construir uma plataforma europeia de conceção conjunta, reconhecimento 

https://sealcyprus.org/
https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
https://hetfa.eu/
https://www.training2000.it/
https://adulation.eu/
https://www.facebook.com/AdulationEU/
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mútuo das qualificações profissionais, desenvolvimento de currículos de 
formação de acordo com as necessidades das empresas e do mercado de 
trabalho, mobilidade geográfica dos estudantes. Ao longo dos anos, EVTA 
evoluiu para uma importante parte interessada no campo do EFP e 
desenvolvimento do capital humano, participando em várias mesas de 
cooperação e concertação, dando apoio às suas organizações membros e 
assegurando que as suas necessidades e expectativas são satisfeitas. Os 
membros da rede EVTA são fornecedores públicos e privados de EFP e 
empresas que atuam a nível internacional, nacional e regional.. 

HEFTA- HUNGARY 

O Município de Budapeste vai ser o principal parceiro associado. 

Fizemos contactos para este projeto com 2 universidades e muitas ONG da 
Hungria e para além das fronteiras da Hungria, da Roménia, Eslováquia, 
Eslovénia, Sérvia, Croácia. Temos uma forte rede de instituições com perfil 
semelhante na Europa Central para trazer especialistas da Lituânia, Finlândia, 
Polónia, República Checa, se necessário. República Checa, Eslováquia, 
Roménia, Eslovénia, Sérvia, Áustria, etc. 

TRAINING 2000- ITALY 

O Município de Fano, situado nas regiões de Marche, oferece programas 
especiais para a integração de grupos desfavorecidos no território, 
principalmente migrantes provenientes do Norte de África e dos Estados da 
África Central. Outros programas são oferecidos em relação à melhoria da 
cidadania com o uso de ferramentas TIC e aprendizagem de inglês para adultos 
e idosos. 

CNA (Craftmanship Association)- Associação de idosos na Província de Pesaro 
e Urbino (6000 membros). A Associação faz parte da vasta Rede Nacional do 
CNA. Conta com 648.800 empresas associadas a nível nacional, 64 escritórios 
regionais e 1.100 escritórios nacionais. A nível nacional, a CNA está 
profundamente envolvida em projetos relacionados com a sustentabilidade 
social, sectores específicos como o turismo e o desenvolvimento sustentável. 

Atualmente 6000 idosos são membros da associação interna de idosos do CNA 
de Pesaro e Urbino Falchi Della Rovere de Senigallia - Grupos de Proteção Civil, 
ativos durante calamidades. 

 

1) 1) Apresentação - visão geral: 

O projeto "ADULATION- Adult Education for Social Change" aborda a 
necessidade de educadores adultos para um desenvolvimento profissional 
contínuo com enfoque nas competências para apoiar a participação ativa dos 
alunos adultos na sociedade. Hoje em dia, os métodos tradicionais de educação 
não são atraentes para todos os aprendentes adultos; especialmente aqueles 
com menos oportunidades que muitas vezes se sentem desconfortáveis em 
ambientes formais. ADULATION promove a cidadania ativa através da 
educação de adultos, criando oportunidades de formação e desenvolvendo as 
competências dos educadores de adultos. 

Os profissionais da educação de adultos serão introduzidos a ferramentas e 
metodologias inovadoras para assegurar que os aprendentes adultos e 
seniores com menos oportunidades se tornem cidadãos ativos e voluntários. 
Um maior envolvimento cívico é a base para a mudança social e pode ter 
impacto em países e regiões de toda a Europa. 

O projeto ADULATION também visa envolver mais organizações a nível 
internacional para serem motivadas a realizar mais investigação e implementar 
melhorias no sector da educação de adultos. 

PRIORIDADES 
HORIZONTAL: Valores comuns, envolvimento cívico e participação.  
KA2 ADULT EDUCATION: Alargar e desenvolver as competências dos 
educadores e outro pessoal de apoio aos alunos adultos. 

TOPICOS 
o Cidadania da UE, sensibilização da UE e Democracia  
o Envolvimento cívico / cidadania responsável 
o Acesso para os desfavorecidos. 
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CONTEXTO 

A Comissão Europeia vê como um desafio vital o facto de os cidadãos europeus 
estarem desligados e frequentemente apáticos e alienados das formas 
tradicionais de política (especialmente o voto) ou de filiação organizacional. 
Para os parceiros, o envolvimento cívico vai para além da política tradicional. 
Acreditamos que os Educadores Adultos e Comunitários podem estar melhor 
preparados para apoiar o envolvimento cívico de adultos e seniores. Assim, 
propomos um ambiente de aprendizagem inovador para a promoção do 
envolvimento cívico de adultos e seniores. 

 

2) Objetivos específicos (relacionados com a Educação de Adultos): 

O projeto ADULATION (acrónimo que também significa admiração ou elogio) 
visa a promoção do envolvimento cívico de adultos e seniores através da 
educação de adultos. O grupo-alvo direto é constituído por educadores adultos 
e educadores comunitários. Os beneficiários finais são os adultos e os 
estudantes seniores com menos oportunidades. 

Com o nosso projeto pretendemos responder à necessidade dos educadores 
de adultos para um desenvolvimento profissional contínuo com enfoque nas 
competências para apoiar a participação ativa dos aprendentes adultos na 
sociedade.  

Além disso, desejamos abordar o facto de os métodos tradicionais de educação 
não serem atrativos para todos os aprendentes adultos; especialmente aqueles 
com menos oportunidades (como as pessoas com origens desfavorecidas) que 
se sentem frequentemente desconfortáveis em ambientes formais.  

O objetivo global do projeto é a promoção da cidadania ativa através da 
educação de adultos. Para atingir este objetivo, os parceiros começarão por 
trabalhar no desenvolvimento de competências dos educadores de adultos e 
irão introduzi-los em métodos e técnicas educativas inovadoras. 

 

3) Grupos-alvo/ beneficiários: 

12 profissionais de Educação de Adultos assistirão a um Evento transnacional 
de Formação de Pessoal Adulto. Com base nos métodos que aprenderem, 
darão formação piloto em linha a 10 educadores adultos nos seus países (40 
pessoas) que se espera que envolvam 5 adultos e aprendizes seniores cada um 
(200). 

Mais de 120 pessoas representando os grupos-alvo do projeto e partes 
interessadas participarão nas Oficinas de Divulgação. 45 pessoas com menos 
oportunidades estarão envolvidas nas atividades do projeto. 

 

4) Atividades realizadas/ em curso: 

Uma formação conjunta de pessoal será implementada em dezembro de 2021 
em Chipre, com a utilização de aprendizagem mista; educação presencial não 
formal e aprendizagem autodirigida em linha. 

Cada parceiro implementará pelo menos 4 reuniões (total, 16) com as partes 
interessadas locais. 

Os parceiros realizarão 4 campanhas nos meios de comunicação social sobre 
temas de interesse de adultos e alunos seniores. 

Foi criado um website do projeto, que será mantido durante 5 anos. 

O projeto tem o seu próprio conceito de branding e presença digital em todas 
as principais plataformas sociais. 

Os parceiros completaram a primeira produção intelectual: Estudo de 
Investigação - A dimensão política dos educadores adultos trabalha em Chipre, 
Bélgica, Hungria e Itália. Nesta produção a Dimensão Política da Educação de 
Adultos significa a integração da dimensão política no trabalho dos educadores 
de adultos e da comunidade é analisada nos países parceiros. A dimensão 
política do modelo engloba as seguintes competências: 1. Ligar políticas e 
programas educacionais, 2. Integrar valores e crenças políticas no contexto do 
trabalho dos educadores de adultos e da comunidade, 3. Apoiar os 
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aprendentes no desenvolvimento do pensamento político, 4. Aplicar os 
princípios da democracia e dos direitos humanos. Estes tópicos são analisados 
em cada país parceiro e apoiam o desenvolvimento de material educativo para 
o desenvolvimento de competências dos educadores de adultos. 

O segundo Resultado Intelectual do Projeto ADULATION é o Manual de Gestão 
de iniciativas de cidadania ativa com coordenadores e voluntários adultos e 
seniores. Um Manual de boas práticas e ferramentas centrado na gestão de 
recursos humanos de coordenadores e voluntários adultos e seniores aquando 
da implementação de Iniciativas de Cidadania Europeia. 

O terceiro Resultado Intelectual do Projeto ADULATION é o Manual de 
Formação com ferramentas práticas para Educadores de Adultos e de 
Comunidades a serem utilizadas para reforçar o envolvimento cívico em 
adultos e seniores. Métodos inovadores de educação serão utilizados para 
fomentar o interesse nos seguintes tópicos: 

o Direitos Humanos e Alterações Climáticas 
o O direito dos cidadãos da UE à proteção de dados e à privacidade em 

linha 
o Imigração e tolerância à diferença. 
o Euroceticismo. 

A quarta produção intelectual do Projeto ADULATION é o Toolkit for Successful 
Online Campaigns & Petitions. Uma coleção de ferramentas e procedimentos 
dos meios de comunicação social para permitir aos educadores e aprendentes 
adultos realizarem com sucesso campanhas online sobre questões que afetam 
os aprendentes adultos e as sociedades em que estes vivem, promovendo 
assim a mudança social. 

Os parceiros estão atualmente a divulgar, e continuarão a divulgar o progresso 
do projeto, os resultados intelectuais (Estudo de Investigação, Manual, Kit de 
Ferramentas de Formação, Kit de Ferramentas para Campanhas e Petições 
Online de Sucesso), as atividades e eventos e o impacto nos grupos-alvo. 
Utilizarão meios clássicos e eventos presenciais, mas seguirão também uma 
estratégia e planeamento dos meios de comunicação social. 

Os esforços de visibilidade centrar-se-ão no Erasmus+ e nas oportunidades que 
este representa para os cidadãos europeus. 

A comunicação com os atores envolvidos na Educação de Adultos é facilitada 
seguindo um Modelo de Diálogo com as Partes Interessadas. 

As metodologias inovadoras do projeto vão para além do aspeto educativo e 
abrangem a gestão de projetos (método Kanban e a metodologia PM² da 
Comissão Europeia para a gestão do risco e da qualidade com base no ciclo de 
avaliação do Plano, Do, Check e Act), avaliação do risco (método Traffic Lights), 
e colaboração e comunicação com ferramentas em linha. 

 

5) Atividades específicas de educação informal ou não formal (para 
incentivar/promover o património cultural e natural ou outro 
objetivo) e descrição de competências-chave e competências básicas 
a adquirir:  

Uma formação conjunta de pessoal será implementada em Dezembro de 2021 
em Chipre, com a utilização de aprendizagem mista; educação presencial não 
formal e aprendizagem autodirigida em linha. Os participantes serão 
Educadores Adultos (incluindo os que trabalham nos Centros de Formação para 
Adultos), e Educadores Comunitários (incluindo os educadores que trabalham 
em Escolas para Pais, nas Escolas Abertas dos Municípios). 

A formação em serviço para educadores adultos compreenderá um total de 50 
horas de aprendizagem. Isto incluirá um programa especial de formação de 3 
dias e 25 horas centrado na utilização do "ADULATION Training toolkit to 
enhance citizenship of adult and senior learners". 

Objetivo: promover o envolvimento cívico e a prática dos métodos de: 
a. Fotofaturação; 
b. Animação Educativa (Vídeo); 
c. Narração de histórias; 
d. Kahoot! Quizzes. 

sobre os tópicos: 
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a) Direitos Humanos e Alterações Climáticas 
b) O direito dos cidadãos da UE à proteção de dados e à privacidade em linha 
c) Imigração e tolerância à diferença 
d) Euroceticismo (possível tema da campanha é a votação). 

Esta formação de 25 horas será ministrada no evento transnacional de 
formação em Chipre. 

A metodologia de formação será uma combinação de: 
1. auto-aprendizagem em linha (durante as 25 horas de aprendizagem antes 
da atividade de formação); 
2. métodos e técnicas participativas de educação não formal (durante a 
atividade); 
3. instrução presencial sobre a utilização de ferramentas específicas em linha. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo é o Desenvolvimento de Competências de Educadores 
Adultos. 

Objetivos específicos: 
(1) apoiar o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores de adultos; 
(2) formar educadores de adultos sobre como trabalhar com as ferramentas de 
formação específicas a serem desenvolvidas pelo projeto. 
(3) receber feedback sobre as ferramentas criadas, de modo a revê-las e 
finalizá-las. 

RESULTADOS 

− Esta formação de desenvolvimento profissional permitirá aos participantes 
apoiar os alunos adultos e seniores com menos oportunidades a extrair o 
máximo benefício das novas tecnologias emergentes de uma forma segura 
e produtiva. 

− A formação irá contribuir para o impacto mais amplo do projeto: 

− (a) Apoiar o desenvolvimento profissional de Educadores Adultos, com 
vista a melhorar a qualidade da Educação de Adultos na Europa e nos 
países parceiros. 

− (b) Aumentar a capacidade de todos os parceiros para corresponder 
melhor às necessidades dos adultos e dos alunos seniores. 

 

1. O projeto já administra as soft skills aos beneficiários? Como os 
conseguiu na iniciativa de aprendizagem? 

O projeto proporcionará aos Educadores Adultos uma oportunidade para o 
desenvolvimento profissional e ferramentas educativas práticas para utilizar 
no seu trabalho com adultos e alunos seniores. 

O desenvolvimento da competência resultará num maior envolvimento cívico 
dos alunos; principalmente aqueles com menos oportunidades. Os 
profissionais de educação de adultos obterão ferramentas educativas para 
garantir que os alunos adultos e seniores com menos oportunidades se tornem 
cidadãos ativos e voluntários. Um maior envolvimento cívico é a base para a 
mudança social e pode ter impacto em países e regiões de toda a Europa. 

Com a nossa investigação esperamos que mais organizações a nível 
internacional sejam motivadas a realizar mais investigações, resultando em 
melhorias adicionais na educação de adultos. 
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ANEXO 
Quadro de competências-chave e competências básicas para a elaboração 

de currículo/curso de educação não formal para adultos. As competências-

chave são uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes. 

 

Título 

 
Competên

cias 

Em termos de: 
Materiais/ 

metodologias 
Dur
açã
o 

Conheciment
os 

Habilidade
s 

Atitudes 

O "Manual 
de 
Formação 
ADULATIO
N Training 
toolkit to 
enhance 
citizenship 
of adult 
and senior 
learners" 
está ainda 
em curso. 
As atuais 
indicações 
sobre as 
competên
cias 
alcançadas 
são 
provisórias 

-- Comunicaç
ão  
Digital  
Envolvime
nto cívico  
Profissiona
is 

 

Comunicaçã
o 
Conheciment
o 
TIC e 
conheciment
o digital 
Direitos 
Humanos e 
conheciment
o das 
alterações 
climáticas 
Princípios 
básicos para  
Combate ao 
eurocepticis
mo 
 
 

Competên
cias 
Relacionais 
 
MKT e 
Capacidad
es de 
Comunicaç
ão 
 
Competên
cias 
Digitais 
 
Competên
cias de 
aprendizag
em 
 
Criatividad
e 
 

 

Tolerância  
 
Capacidade 
de iniciativa 
 
Encanto 
pessoal 
 
Abertura de 
espírito, 
imparcialida
de 
 
Auto-
conscienciali
zação 
 
Autogestão 
 
Tomada de 
decisão 
responsável 
 

O principal 
objetivo do 
"ADULATION 
Training toolkit 
to enhance 
citizenship of 
adult and senior 
learners" 
(Conjunto de 
ferramentas de 
formação de 
ADULATION para 
reforçar a 
cidadania de 
aprendizes 
adultos e 
seniores) é 
reforçar o 
envolvimento 
cívico com os 
métodos de: 
▪ Photovoice; 
▪ Animação 
Educativa(Vídeo) 
▪ Narração de 
histórias 
▪ Kahoot! 
Quizzes 

 

Veja abaixo em detalhe os Conhecimentos, Competências e Atitudes a 
desenvolver para cada método: 

 

A. PHOTOVOICE 
Exprimir pontos de vista através da fotografia de cenas que realcem temas de 
investigação 
Desenvolver capacidades de pensamento crítico sobre o tema dos Direitos 
Humanos e Alterações Climáticas 
Desenvolver narrativas para explicar como as fotos destacam um tópico. 
Implementar exposições fotográficas 
Aprender sobre questões de Direitos Humanos e Alterações Climáticas (por 
exemplo, o Acordo Verde da UE) 

 
B. ANIMAÇÃO EDUCATIVA (VÍDEO) 

Utilizar vídeo para ensinar e/ou instruir 
Fornecer informações sob a forma de desenhos animados tradicionais, gráficos 
animados e gráficos de linhas para ajudar a mostrar as relações entre conceitos 
Desenvolver a criatividade e originalidade  
Visualizar melhor o material 
Desenvolver capacidades de edição de vídeo 
Reter informação de forma mais eficaz 
Desenvolver capacidades de pensamento crítico sobre o tema da proteção de 
dados e da privacidade em linha 
Desenvolver capacidades de conversação 
Aprender sobre o direito dos cidadãos da UE à proteção de dados e à 
privacidade online 
Compreender a importância da proteção de dados e da privacidade em linha 
Adquirir as competências necessárias para proteger os seus dados pessoais e a 
sua privacidade enquanto navega na Internet. 

 

C. STORYTELLING 
Compreender os preconceitos e a discriminação trabalhando ao nível das 
competências, dos conhecimentos e das atitudes. 
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Aprendizagem Situada (ou Situacional)  
Contextualizar experiências atribuindo-lhes um significado através da narração 
de histórias.  
Utilização da lógica para juntar diferentes elementos de uma história. 
Aprender sobre questões relativas à imigração e tolerância à diferença 
Compreender o que a tolerância à diferença implica 
Desenvolver o pensamento crítico sobre o tema da imigração e da tolerância à 
diferença 

 

D. KAHOOT! QUIZZES 
Aprenda a criar questionários ao vivo usando Kahoot! Quizzes 
Aprender a importância de testar os alunos nos seus conhecimentos 
Aprender sobre o euroceticismo, as instituições e fundações europeias, os 
valores europeus comuns, etc. 
Compreender a importância do voto 
Desenvolver o pensamento crítico sobre o tema do euroceticismo. 
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MELHORES PRÁTICAS A NÍVEL LOCAL - Sector da educação 

de adultos 

 

CASO 1 

 
     

Elaborador por:  

Nome    Cesare Chiesa e Giacomo Pasino 

Função Presidente e  Colaborador 
“Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da 
Cantoni” (Italy) 
(União de Municípios, terras de vinhas e pedras, 
composta pelas aldeias de Cella Monte, 
Frassinello Monferrato, Rosignano Monferrato, 
San Giorgio Monferrato) 
https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-
it/home  

 

 

 

TíTULO: Curso "A hospitalidade turística e a sua importância no 

contexto da promoção territorial (no Monferrato Património Mundial 

da UNESCO para as Paisagens do Vinho)” 

Financiado por: fundos próprios da União 

Duração: Abril – Maio 2021 
Aplicante: Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni (Itália 

Website & social: https://www.unionevignetiecantoni.al.it  

 

1) 1) Apresentação - visão geral: 

A pandemia da COVID-19 levantada em 2020 e as medidas restritivas para 
conter a infeção (lockdowns, encerramentos, distanciamento social) 
revolucionaram a vida das pessoas. A ausência de atividades culturais, 
turísticas, recreativas e desportivas em presença obrigou milhões de pessoas a 
permanecerem em casa com repercussões ainda difíceis de quantificar, tanto 
a nível económico como social do que a nível individual e privado. Atividades 
culturais e turísticas e empregos na Europa estavam em risco devido à crise 
resultante da pandemia e continuam a viver várias dificuldades. Em qualquer 
país e território, entendeu-se que era necessário pensar em reiniciar, dando 
também ferramentas e apoios para o reinício. O que fazer localmente para 
relançar pequenas atividades turísticas e eventos locais? esta é a questão 
colocada por alguns administradores locais na região de Monferrato (Itália).  

Face à situação delineada, em novembro de 2020, na sequência das evidências 
das necessidades locais, os administradores públicos decidiram delinear um 
percurso de formação para a comunidade para melhor conhecer a promoção 
territorial. Eles, reunidos através da "Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra 
da Cantoni", decidiram ativar um pequeno curso para adultos locais 
envolvendo operadores de hotelaria e proprietários de instalações de 
alojamento, pessoas e voluntários de associações de cultura e turismo, 

https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/home
https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/home
https://www.unionevignetiecantoni.al.it/
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proprietários de restaurantes, adegas e empresas de produção de alimentos 
típicos, empregados das secretarias municipais de turismo, etc. 

A União (entre colinas de vinhas e pedras) reúne quatro Municípios: as aldeias 
de Cella Monte, Frassinello Monferrato, Rosignano Monferrato, San Giorgio 
Monferrato, situadas na zona da UNESCO de "The Wine Landscapes of 
Piedmont": Langhe-Roero e Monferrato", o 50º sítio da UNESCO e é a primeira 
paisagem cultural vitivinícola inscrita na Lista do Património Mundial. 

O reconhecimento como Património Mundial para "The Wine Landscapes of 
Piedmont", inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, em Junho de 
2014 atribuiu à zona a valorização das vinhas, da paisagem extraordinária, das 
adegas, moldadas pelo trabalho dos homens locais, de acordo com os 
conhecimentos para a produção de vinho. 

 
2) Objetivos específicos: 

Os temas básicos do curso organizado pela Unione Collinare Terre di Vigneti e 
Pietra da Cantoni foram a hospitalidade turística local e a promoção territorial. 
O objetivo era fornecer elementos atuais e úteis aos participantes para 
interagir com clientes (atuais e potenciais) e visitantes e relançar os recursos 
culturais e turísticos locais, para além dos serviços individuais ou das realidades 
individuais. 

O curso, oferecido aos participantes adultos sem qualquer custo, era online. As 
lições virtuais centraram-se nas competências empresariais, nas tecnologias 
mais recentes e nas abordagens e melhores práticas MKT.  

 

3) Grupos-alvo/beneficiários: 

As intervenções têm sido dirigidas à população adulta local, aqueles que, por 
várias razões, lidam com a hospitalidade dentro do território de referência do 
Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni. Em particular: operadores 
de hospitalidade, operadores turísticos, proprietários de instalações de 

alojamento, pessoas e voluntários de associações de cultura e turismo, 
proprietários de restaurantes, adegas e empresas de produção de alimentos 
típicos, pessoas que têm de fazer interface com turistas e visitantes, 
empregados das secretarias municipais de turismo, etc. 

Os participantes foram totalmente70.  

 

4) Atividades realizadas: 

As lições foram 5 combinadas com teoria e discussões, realizadas através da 
plataforma virtual Go To Meeting. 

Os temas abordados e os oradores foram os seguintes: 

- A realidade turística da zona de Langhe: uma das zonas rurais do Piemonte 
que se tornou um destino turístico internacional em questão de décadas; 
discursos do Dr. Filippo Ghisi, Presidente do "Turismo em Langa"; 

- A organização turística do Piemonte, o papel das agências de turismo 
ATL/Local e dos Gabinetes de Informação e Recepção Turística do IAT/Turismo: 
uma visão geral dos diferentes actores envolvidos no contexto regional, com 
um enfoque dedicado às agências ATL e aos Gabinetes do IAT que representam 
mais directamente um ponto de referência na área para os operadores 
turísticos; intervenções de Alexala - Agência ATL da província de Alessandria - 
Rita Brugnone - Directora, Lara Bianchi, Directora de Marketing e Meios de 
Comunicação Social, e Giacomo Pasino - Gabinete do IAT; 

- "Il Monferrato degli Infernot", parte do site da Unesco "Paisagens Vitícolas do 
Piemonte": Langhe-Roero e Monferrato" e o papel do Ecomuseu da Fundação 
Pietra da Cantoni; discursos da Fundação Ecomuseo della Pietra da Cantoni - 
Corrado Calvo, Presidente, e Chiara Natta, Arquitecta; 

- As principais atrações turísticas de Monferrato e da Cidade de Casale 
Monferrato: uma panorâmica das ofertas turísticas do território, em termos de 
hospitalidade e beleza turística; intervenção de Anna Maria Bruno, guia 
turística e guia de caminhadas ambientais; 
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- enfoque em dois produtos de grande importância para a zona de Monferrato 
Unesco: as trufas e o vinho. Discursos da Dra. Antonella Brancadoro - Directora 
da Associação Nacional para as cidades de Trufas (a que se juntou a Unione 
Collinare "Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni); do Dr. Luigi Ronchetti - 
Presidente do Consorzio colline del Monferrato Casalese que potencia para o 
lançamento no mercado dos vinhos locais (Grignolino del Monferrato Casalese, 
Barbera Superiore del Monferrato, Rubino di Cantavenna e Gabiano). 

Após as intervenções dos oradores, foram constantemente proporcionados 
momentos de debate. 

Todas as apresentações utilizadas pelos oradores durante as reuniões foram 
disponibilizadas aos participantes através de uma pasta dedicada no Google 
Drive. 

Duração: 5 encontros de formação de 2 horas; total: 10h. 

Cinco aulas noturnas, a partir de segunda-feira, 12 de Abril. Datas de 
implementação: 12, 19 e 26 de Abril, 3 e 10 de Maio de 2021. 

No final do curso foi enviado um questionário de satisfação aos participantes 
através do Google Forms. Foram recebidas 35 respostas, das quais emergiram 
os seguintes aspetos: - participação de mais de 90% dos participantes nas cinco 
lições; - opinião geral sobre a qualidade do curso: extremamente positiva; - 
utilidade dos conteúdos: considerada como altamente útil para a própria 
atividade no campo do turismo e da hospitalidade; - qualidade dos conteúdos 
das lições específicas: considerada como muito elevada; - elevada satisfação 
com a organização geral do curso. 

 

5) Impacto: 

O território da Unione Collinare tem um grande carisma e atratividade e, 
durante anos, tem sido capaz de oferecer uma longa série de eventos e serviços 
relacionados com as excelências locais para visitantes e turistas; há eventos e 
iniciativas relacionadas com os mesmos: as aldeias, os vinhos e o património 

vitícola, a alimentação e gastronomia, as trufas, o património cultural e os sítios 
da Unesco (como o Infernot) e os antigos palácios, as minas e a pedra 
"cantoni", o património religioso, os pintores locais, os jardins e festivais de 
flores, os concertos e exposições, etc. Alguns municípios são também 
reconhecidos como "Borgo più bello di Italia" (A mais bela aldeia da Itália) e 
premiados com a "Bandiera Arancione" do Touring Club (homenageada pela 
Bandeira Laranja). 

Estas atividades são levadas a cabo por adultos locais como operadores ou 
voluntários, pela Unione ou pela única municipalidade ou associação, apoiada 
pela comunidade em geral. Acontece que muitas atividades de promoção 
turística são organizadas de forma autónoma, gerando diferentes ofertas, 
diferentes horários. 

O curso foi um incentivo para agir e ativar novas iniciativas, lançadas assim que 
as limitações dadas pela estadia COVID-19 foram aliviadas e foi possível 
permanecer na presença. 

Por exemplo, o Município de Rosignano Monferrato, que atua tanto 
individualmente como como membro da Unione, organizou vários eventos 
para convidados, turistas e visitantes, graças aos operadores locais e 
voluntários nos últimos meses para "remediar" os longos lockdowns 
(https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/appuntamenti/storico  ; 
https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/appuntamenti  ).  
Estes são alguns dos principais eventos programados e realizados em 2021: 
* Ricami Divini -> 22 e 23 de Maio (exposição de bordados e evento de 
vinhos) 
*Camminata di Primavera > 9 de Maio (caminhada de Primavera em 
Monferrato) 
*Somos Um >1 de Maio - 27 de Junho (iniciativas para fotografia e música) 
*Rievocazione storica "Milites Ruxignani" -> Agosto (reencenação histórica) 
* Grignolino sotto le Stelle -> Agosto (evento sobre vinhos) 
*Monfrà Jazz Fest >5 Setembro (concerto de Jazz e prova de vinhos) 
*Sacro & Monferrato. Chiese Campestri em Monferrato > 3 - 10 de Outubro 
(Exposição Itinerante de Fotografia) 

https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/appuntamenti/storico
https://www.unionevignetiecantoni.al.it/it-it/appuntamenti
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* Vendemmia in Arte -> 3 de Outubro (vindima e artes) 
* Caminando nel Presepe -> 8 de Dezembro - 6 de Janeiro (evento religioso) 
Além disso, Rosignano Monferrato participou no evento "Golosaria in 
Monferrato", realizado em 11-12 de Setembro de 2021 (evento alimentar e 
gastronómico) 
 
. 

 

 

ANEXO 
Quadro de competências-chave e competências básicas para a elaboração de 

currículo/curso de educação não formal para adultos. As competências-chave são 

uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes. 
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CASO 2 
 

 
    

Elaborado por:  

Nome    Cesare Chiesa e Corrado Calvo 

Função Prefeito de Rosignano Monferrato e  Presidente do Eco-
museu da Fundação Pietra da Cantoni 
https://www.comune.rosignanomonferrato.al.it  
www.ecomuseopietracantoni.it  

 

 

 

TÍTULO: Projeto "Conheça o projeto de projetos europeus para projetos 
estratégicos na área do Núcleo da UNESCO zona 6.  Curso de capacitação 
especializado para administradores locais" 

Financiado por: co-financiado pela Região do Piemonte e pelo Conselho de 
Ministros da Presidência da Itália (Departamento para a política da juventude 
e o serviço público nacional) 

Duração: Janeiro - Junho2021 

Recorrente: Município de Rosignano Monferrato (TI) 

Parceiros: Eco-museu da Fundação Pietra da Cantoni 

Organizações de apoio: ANPCI – Associação Nacional para pequenos 
municípios de Itália; agência eConsulenza de Gabriella Bigatti; Estúdio Sassone 

Website & social: https://www.comune.rosignanomonferrato.al.it  

https://www.facebook.com/RosignanoMonferratoInfoPoint  

www.ecomuseopietracantoni.it    

https://www.facebook.com/ecomuseopietracantoni/  

 

1) Apresentação/ visão geral: 

O projeto previu um curso de formação concebido para 9 municípios da região 
de Monferrato (Piemonte) e do Ecomuseu da Fundação Pietra da Cantoni e foi 
co-financiado pela Região do Piemonte e pela Presidência do Conselho de 
Ministros em Itália (Departamento para a política da juventude e a função 
pública nacional). 

O Município de Rosignano Monferrato (Candidato), juntamente com os 
Municípios de Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, 
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, 
concebeu o projeto "Conhecer a concepção de projetos europeus para 
projetos estratégicos na área da zona nuclear 6 da UNESCO". Curso de 
formação especializada para administradores locais" em conformidade com a 
estratégia da Região Piemonte para animar a vida social e política da 
comunidade através de percursos de educação especializada. 

O fundo regional tem sido destinado a cursos de formação, incluindo cursos 
especializados em administração, laboratórios e workshops: iniciativas 
concebidas para aproximar os cidadãos dos percursos de cidadania ativa, 
encurtando o fosso entre política e instituições, abordando questões que têm 

https://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/
http://www.ecomuseopietracantoni.it/
https://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/
https://www.facebook.com/RosignanoMonferratoInfoPoint
http://www.ecomuseopietracantoni.it/
https://www.facebook.com/ecomuseopietracantoni/
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como objetivo aumentar a paixão pelo bem comum, o compromisso público, a 
ética dos valores.  

Os municípios envolvidos fazem parte da Associação para o Património das 
Paisagens Vitícolas de Langhe-Roero e Monferrato e da zona do património 
mundial "Core Zone 6" da UNESCO. 

Os apoiantes do projeto foram: Eco-museu da Fundação Pietra da Cantoni; 
A.N.P.C.I. - Associação Nacional dos pequenos municípios de Itália; Agência 
eConsulenza de Gabriella Bigatti; Studio Sassone. 

Os promotores do projeto, após a aprovação em Dezembro de 2020, 
conceberam o curso de formação em pormenor; foi lançado em Janeiro/início 
de Fevereiro de 2021, juntamente com as atividades de seleção dos alunos. 

O curso foi dirigido aos membros das câmaras municipais e administradores 
locais dos 9 Municípios e das aldeias vizinhas graças ao envolvimento do 
Ecomuseu (a Fundação Ecomuseu é composta por várias organizações 
participantes: os Fundadores - Município de Cella Monte, Parque Natural do 
Monte Santo da Cria, IPLA spa, Provincia de Alessandria, Fundação Cassa di 
Risparmio de Alessandria, Câmara de Comércio de Alessandria; os Associados 
- os Municípios de Camagna, Camino, Casale Monferrato, Cella Monte, Coniolo, 
Conzano, Frassinello, Olivola, Ottiglio, Ozzano, Pontestura, Ponzano, 
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga 
di Crea, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato,Villadeati). 

O Ecomuseu da Fundação Pietra da Cantoni está sentado em Cella Monte (uma 
das mais belas aldeias da Itália). Esta zona de Monferrato está repleta de 
património cultural, belezas históricas, pedras e achados paleontológicos, 
tradições. É o local da UNESCO para os "infernot" (s) que são pequenas câmaras 
subterrâneas, escavadas na pedra sem luz, geralmente acessíveis através de 
uma cave, e utilizadas para armazenar vinho engarrafado nos últimos séculos. 
Para além de ser Património Mundial para "The Wine Landscapes", a área é 
também património mundial da UNESCO pela presença do Parque "Sacro 
Monte di Crea" (Montanha Santa). 

O objetivo do projeto era dar a oportunidade aos autarcas locais, vereadores, 
administradores de adquirir conhecimentos para melhor valorizar o património 
cultural de Monferrato e a sua paisagem, bem como para promover o território 
e as suas excelências.  

A formação, sob a forma de um curso centrado no desenvolvimento de 
competências, também para a conceção de projetos europeus, teve como 
objetivo uma estratégia específica para o avanço da referida zona de 
Monferrato UNESCO. 

 

2) Objetivos específicos: 

O curso tinha o objetivo de desenvolver competências e conhecimentos para 
o desenvolvimento estratégico e sustentável do território: a abordagem aos 
novos fundos da UE 2021-2027 para a conceção de projetos futuros para o 
crescimento da área, a promoção do património cultural local e o 
desenvolvimento verde e sustentável. O projeto decorre durante vários meses, 
de Janeiro a Junho de 2021, com duração de 40h, com lições mensais. 

Vinte horas do curso foram dedicadas à entrada dos principais aspetos da 
promoção do património cultural local para novos públicos, à promoção do 
património arquitetónico da Unesco das grutas "Infernot" e dos "Geo-sítios", 
para fazer avançar os recursos ambientais do território, a biodiversidade, a 
forma de comunicar a paisagem. As lições foram focalizadas: "A gestão e o 
planeamento dos sítios Piemonte sUnesco e da Zona Principal 6"; "Paisagens 
rurais, viticultura e sustentabilidade para o turismo em Monferrato"; 
"Comunicação da paisagem e marketing turístico"; "Desportos tradicionais e 
populares em Monferrato"; "Marketing específico para turistas de língua 
inglesa e alemã". 

Com as outras 20 horas, o curso ofereceu formação prática sobre as 
metodologias utilizadas para o planeamento de projetos europeus. Permitiu 
ganhar experiência direta dentro da atividade de trabalho do projeto, essencial 
para a idealização e apresentação de projetos e iniciativas competitivas no 
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campo do património cultural. Estas lições foram coordenadas e conduzidas 
pela Agência eConsulenza, com experiência no trabalho de projetos e fundos 
europeus. 

Durante as reuniões, os participantes examinaram o novo ciclo de fundos da 
UE 2021-27 e abordaram os programas da UE para a cultura e a valorização das 
artes, o desenvolvimento comunitário, a cooperação territorial, a criação de 
redes entre as cidades europeias e a sociedade civil. Em particular, a pilotagem 
incidiu sobre a forma como os pequenos municípios podem abordar os 
desafios e o futuro da Europa. 

 

3) Grupos-alvo/beneficiários: 

As intervenções foram dirigidas à população adulta local: presidentes de 
câmara locais, conselheiros, administradores, tal como declarado pelo Fundo 
Regional que apoiou o projeto. Além disso, os organizadores admitiram 
voluntários locais e jovens adultos: eles puderam seguir a lição como 
convidados externos.  

Os participantes foram 48.  

 

4) Atividades/ações realizadas: 

O curso, com duração de 40 horas, foi estruturado em 14 aulas e realizado no 
período de Fevereiro / Junho de 2021.  

Após as intervenções dos oradores, foram constantemente proporcionados 
momentos de debate. 

A maioria das aulas serão à distância, online, as outras no local, na Fundação 
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, no edifício histórico "Palazzo Volta" em Cella 
Monte, bem equipado e com salas funcionais. 

Os oradores foram: especialistas (Paolo Sassone, Picco Franco, Miglietta 
Sergio), da Università del Piemonte Orientale (Maria Cristina Iuli, Miriam 

Ravetto, Di Nicola Fabio), da associação Arte Storia (Perin Antonella), da 
RegionalAgência para a Protecção do Ambiente - Arpa Piemonte (Rivella 
Enrico), da Agência eConsulenza (Gabriella Bigatti), da Regione Piemonte 
(Natascia Giancola).  

O secretariado do curso foi gerido pelo pessoal da Câmara Municipal de 
Rosignano Monferrato e da Fundação Ecomuseu.  

 

5) Impacto: 

A rede de municípios locais juntamente com a Fundação Ecomuseo pode 
contar com numerosas colaborações para iniciativas locais como a 
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, o Instituto de Ensino Superior "Leardi" de Casale Monferrato, a 
Associação de Arte e História de Casale Monferrato, a Associação de "Comuni 
del Monferrato", o Consorzio DiValenza (para a arte de ourivesaria) e várias 
associações Proloco, etc. Os temas são vários: as excelências da zona de 
Monferrato Unesco, a pedra histórica Cantoni em edifícios tradicionais, a 
paleontologia, o património cultural de Monferrato, as tradições e hábitos 
camponeses, o dialeto local, a hospitalidade, a produção de vinho, a 
sustentabilidade, o tratamento de jardins e herbários, a arquitetura botânica, 
a transformação da argila, ...Normalmente organizam eventos, visitas, 
exposições, iniciativas culturais e turísticas, workshops tanto na sede do 
Ecomuseum em Cella Monte como noutros locais de Monferrato. 

O seu objetivo é finalizado para dar uma perspetiva mais internacional aos seus 
serviços e iniciativas, introduzindo também essa área da UNESCO em iniciativas 
e projetos internacionais e europeus, lançando novos desafios para um 
desenvolvimento sustentável do território.  

A rede entre os municípios e as partes interessadas nascida graças ao curso 
especializado e às várias ocasiões de encontros entre si, favoreceu o 
desenvolvimento de várias ideias, envolvendo também os jovens e a 
comunidade. De fato, os municípios, juntamente com a Fundação do Ecomuseu 
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durante o Verão de 2021, participaram num par de projetos europeus. Em 
particular, juntaram-se a uma proposta europeia inserida no convite à 
apresentação de propostas 2021, ligada ao novo programa de cultura "Creative 
Europe 2021-2027", centrada na promoção e salvaguarda do património 
cultural (que está em avaliação). O trabalho permitiu iniciar a criação de 
contatos estrangeiros e novas parcerias noutros países europeus; laços que 
serão consolidados no futuro. 

  

 

ANEXO 

Competências-chave e enquadramento de competências básicas para a elaboração 
de currículos/cursos de educação não formais para adultos. As competências-chave 
são uma combinação de conhecimentos, competências e atitudes. 
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ANEXO 1 

 
IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PILOTO I.O2 NA CROÁCIA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PILOTO I.O2 NA CROÁCIA - RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 

Pelo Instituto de Turismo (Croácia) 

 

Curso piloto na Croácia: ficha técnica 
As candidaturas ao curso piloto SPE.C.H.A.L.E. organizado pelo Instituto de 
Turismo, Zagreb (Croácia) foram abertas em fevereiro de 2020. Recebemos 86 
candidaturas das quais 50 estudantes foram selecionadas de acordo com 
vários critérios principais, incluindo o estatuto laboral, experiência de trabalho 
anterior na indústria do turismo, educação prévia nos domínios ligados ao 
turismo e à cultura. O curso começou oficialmente a 16 de março de 2020 e 
terminou em dezembro de 2020. Posteriormente, em janeiro de 2021, o 
webinar transnacional foi organizado pelo Institute for Tourism para 
estudantes de todos os países parceiros em vez da mobilidade transnacional 
para a Croácia, que teve de ser cancelada devido à pandemia COVID-19. 

Dos 50 alunos que matricularam o curso de piloto, 39 deles conseguiram 
passar pelo menos um em cada quatro módulos de aprendizagem. Para ser 
exato, 21 alunos terminaram todos os 4 módulos; 5students terminaram 3 
módulos; 8 alunos terminaram 2 módulos; 5 alunos terminaram apenas um 
módulo. A distribuição dos alunos que terminaram com sucesso cada módulo 
de aprendizagem pode ser vista na Figura 1. 

Figura1.1.Distribuição de alunos que terminaram com sucesso módulos de aprendizagem 

MÓDULO Nº de alunos que terminaram o módulo 

MÓDULO 1 39 

MÓDULO 2 33 

MÓDULO 3 26 

MÓDULO 4 22 

A não ser para passar no exame escrito, os alunos precisavam de entregar 
pequenas tarefas para terminar com sucesso cada módulo. No parágrafo 
seguinte apresentaremos brevemente as tarefas necessárias aos alunos para 
completar o módulo/curso. A ideia inicial era tornar cada atribuição por 
módulo obrigatória para completar com sucesso o módulo, mas devido aos 
eventos de pandemia e grande terramoto que acontecem no início do curso, 
decidimos ir mais fácil com os alunos. É por isso que as atribuições para o 
Módulo1 e módulo 2 não eram obrigatórias. No entanto, um grande número 
de estudantes entregou o seu trabalho porque estavam interessados no 
feedback que fornecemos. 

Atividades Educativas Complementares - Atribuição de estudantes 
Atribuição do Módulo 1: Incluindo património cultural local em oferta turística 

Visite a página do Ministério da Cultura da República da Croácia e procure o 
Registo do Património Cultural da Croácia. Digite na sua cidade ou concelho e 
procure o seu património cultural protegido local. Em seguida, tente descobrir 
que património cultural não tem qualquer função no momento ou não está 
incluído na oferta turística. Seja criativo e escreva uma proposta sobre como 
envolver um determinado património cultural na oferta turística, tendo em 
conta a necessidade da sua proteção e preservação para as gerações futuras. 

Atribuição do módulo 2: Fazer a sua própria análise SWOT 

Atribuição para módulo 2 refere-se à elaboração da análise SWOT de uma 
empresa fictícia que está apenas a lançar um novo produto turístico ou uma 
empresa real sediada na Croácia que representa um exemplo de boas práticas 
de valorização turística inovadora do património cultural e/ou natural. De 
acordo com as instruções dadas nos materiais de aprendizagem do Módulo 2, 
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escreva o mais completamente possível todos os pontos fortes, fraquezas, 
ameaças e oportunidades. O seu trabalho deve incluir: 

1. Uma breve descrição da empresa (ficcional ou real) 
2. Uma breve descrição do produto (ficcional ou real) 
3. Uma tabela com colunas contendo pontos fortes, fraquezas, 

ameaças, oportunidades. 

Atribuição do Módulo 3: Criar a sua própria narrativa 

Uma vez que o Módulo 3 é dedicado à comunicação, a sua atribuição incluirá 
uma das mais importantes técnicas de comunicação de hoje – a narrativa. 
Seguindo instruções dadas em materiais de aprendizagem, bem como nos 
seus materiais de leitura complementares ("Manual de turismo participativo 
que liga comunidade local e cultura com narrativa") a tarefa será escrever a 
sua própria narrativa. Ao pesquisar o tema da narrativa em maior 
profundidade, queremos que perceba a importância que a técnica pode ter 
no seu potencial futuro empreendimento comercial ou na sua posição de 
trabalho atual. 

A ideia é escrever uma narrativa para um produto de turismo fictício ou real, 
clima é um serviço (por exemplo, visita guiada) ou um produto (por exemplo, 
lembranças). Aqueles que completaram a atribuição do Módulo 2 relativo à 
elaboração de análise SWOT para um novo produto turístico (ficcional ou real) 
podem continuar a trabalhar na mesma ideia. 

Os passos para a conclusão da tarefa são: 

− Escolher um produto turístico para escrever sobre 

− Inventando uma história 

− Escrever uma história (aproximadamente 1800 palavras) ou fazer um 
disco áudio 

− Verifique se a sua narrativa segue todas as regras de narrativa de 
qualidade mencionadas nos materiais de aprendizagem 

− Para experimentar as suas habilidades em contar histórias ao vivo, 
tente contar a sua história a alguém. 

Atribuição do Módulo 4: Realização de pesquisas de mercado 

Atribuição para módulo 4 dedicado a competências empresariais refere-se à 
realização de uma pequena pesquisa de mercado de um produto/serviço de 
turismo fictício ou real. É aconselhável basear-se nos exemplos utilizados em 
atribuições para módulos anteriores, mas os novos também são bem-vindos. 
Com exceção da breve descrição do produto, pretende lançar, as suas tarefas 
consistem em determinar quem são os seus compradores, quais são os seus 
interesses e necessidades, bem como todas as outras características-chave 
importantes para o seu produto (dadas nos materiais de aprendizagem do 
Módulo 4). A sua pesquisa de mercado deve conter, no mínimo, 3600 
caracteres. Aconselhamos que não se preocupe com o formato da pesquisa 
de mercado, mas tente colocar-se no lugar do seu comprador e escrever esta 
pesquisa como se o seu empreendimento dependesse disso. 

Webinar transnacional 
O Instituto de Turismo foi responsável pela organização da mobilidade mista 
de alunos adultos, que deveria ter lugar na Croácia (Zagreb) em novembro de 
2020. Uma vez que não era uma opção para organizar o evento no formato 
pretendido, devido à pandemia causada pela COVID-19, em concordância 
com todos os parceiros do projeto, o Instituto de Turismo decidiu organizar o 
webinar transnacional. Webinar, aberto a todos os alunos do curso piloto 
spe.C.H.A.L.E. da

 
Croácia, Itália, Letónia, Portugal e França realizou-se de 18 

de janeiro de 202 a 22
 
de janeiro de 2021, das 18:00 às 20:30 (CET).61 

participantes participaram no evento. A distribuição dos participantes por 
país de origem pode ser vista na Figura 2. 

Figura1.2.Distribuição de participantes webinar por país de origem 

País de origem Número de participantes 

Croácia 19 

França1 0 

Itália 16 

Letónia 21 

Portugal 5 

TOTAL 61 
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1. Os estudantes franceses não puderam participar devido aos atrasos de ensino causados pela pandemia 
COVID-19. 

O programa do webinar foi desenhado como uma continuação de módulos de 
aprendizagem SPE.C.H.A.L.E., abrangendo temas práticos e úteis, 
especialmente para aqueles que planeiam iniciar o seu próprio negócio ligado 
ao património e ao turismo ou para aqueles que procuram uma carreira no 
turismo. Cada dia do webinar é dedicado ao tema de um módulo (Património; 
Marketing; Comunicação; Competências empresariais) que é abrangida por 
duas palestras ao vivo: mais uma teórica, realizada por um especialista de 
campo e outra, mais prática (exemplo de boas práticas), realizada por um 
empreendedor de turismo croata de sucesso. As nossas intenções eram que 
os estudantes vissem como os pequenos empreendedores lidam com as 
questões necessárias no negócio de hoje, de modo a fazê-los perceber como 
"um sonho" de iniciar o seu próprio negócio pode ser alcançado dividindo-o 
em pequenos passos controláveis. Após cada palestra, o bloco de Q&A foi 
reservado para uma discussão aberta com os alunos que foi muito frutífera 
devido à elevada taxa de envolvimento dos alunos e vontade de partilhar a sua 
experiência e dúvidas. Os temas abordados pelas palestras incluem: técnicas 
de interpretação patrimonial, marketing digital, soft skills no setor do turismo, 
elaboração do plano de negócios. O quinto dia de webinar foi realizado 
individualmente por cada parceiro com os seus alunos na sua língua materna. 
Incluiu discussões aprofundadas, palestras e exemplos de boas práticas das 
pequenas empresas turísticas nos seus países. 

Avaliação dos alunos do curso piloto spe.C.H.A.L.E. 
O curso piloto para estudantes croatas foi realizado entre março de 2020 e 
janeiro de 2021 (Transnacional Webinar). Após o final do curso, o questionário 
de satisfação foi enviado por e-mail a todos os alunos que passaram no teste 
em pelo menos um módulo SPE.C.H.A.L.E. De 39 alunos, 30 responderam com 
questionário preenchido e assinado. 

Dos alunos que responderam, 30 deles frequentaram e passaram com sucesso 
o Módulo 1 (Património); 29 deles participaram e passaram com sucesso o 
Módulo 2 (Marketing); 21 deles frequentaram e passaram com sucesso o 

Módulo 3 (Comunicação) e 19 deles frequentaram e passaram com sucesso o 
Módulo 4 (Competências empresariais) (ver Figura 4.1.). 

 

Na primeira pergunta, fizemos-lhes a sua satisfação geral com o curso piloto 
SPE.C.H.A.L.E. 80% deles responderam que estão completamente satisfeitos e 
20% deles responderam que o seu nível de satisfação é bastante bom (ver Fig. 
4.2.). 
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Na segunda pergunta, perguntámos-lhes se o que aprenderam durante o curso 
correspondia às suas expectativas. 70% deles confirmaram que o curso 
correspondia completamente às suas expectativas em termos do que 
aprenderam e 30% deles responderam o seu nível de satisfação de acordo com 
as expectativas é bastante bom (ver Fig. 4.3.). 

 

Mais à frente sobre os alunos onde questionado se a duração programada 
do curso de Piloto lhes convinha. 73% responderam que estavam 
completamente satisfeitos, 16% responderam que estão bastante satisfeitos 
e alguns responderam que não estavam totalmente satisfeitos. Um aluno 
respondeu que não estava absolutamente satisfeito com a duração do curso 
(ver Fig. 4.4.). 

 

Na pergunta seguinte, os alunos foram questionados se estão satisfeitos com 
a possibilidade de acederem aos materiais pedagógicos sempre que 
quisessem. 96% deles responderam que estavam completamente satisfeitos 
com esta opção durante o curso (ver Fig. 4.5.). 

 

Na questão da qualidade dos conteúdos dos módulos, 66% dos alunos 
responderam que estão completamente satisfeitos e 30% responderam que 
estão bastante satisfeitos. Um aluno respondeu que não estava totalmente 
satisfeito com a qualidade do conteúdo (ver Fig. 4.6.). 

 

Nas sextas perguntas foi pedido aos alunos que avaliassem (na escala de 1 a 5, 
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sendo 1 o pior e 5 a melhor nota) cada módulo que frequentavam e passavam. 
Alguns alunos também classificaram os módulos em que não fizeram o exame, 
mas descarregaram os materiais pedagógicos. De todos os módulos, o Módulo 
1, dedicado ao património, obteve o melhor entre os alunos. 90% deles 
classificaram-no com excelente e 10% avaliaram-no com a pontuação 4. O 
módulo 3 foi o segundo melhor módulo de acordo com os alunos com 88% a 
dar-lhe a nota mais alta. 75% dos alunos avaliaram o Módulo 2 com a taxa mais 
elevada e 24% classificaram-no como "muito bom". O módulo 4, avaliado por 
24 alunos, obteve a excelente nota de 83% dos alunos e 12% classificou-o 
como "muito bom"(ver Fig. 4.7.). 

 

 

Mais à frente, perguntámos aos alunos se as atividades complementares, 
como estudos de caso e pequenas tarefas, bem como o webinar eram úteis 
para eles. 70% deles responderam que era completamente útil; 20% deles 
responderam que era bastante útil e 10% responderam que não era 
inteiramente útil (ver Fig. 4.8.). 

 

A questão que foi classificada como a mais baixa entre os alunos foi a relativa 
à simpatia do utilizador da plataforma de e-learning. Apenas um pouco mais 
de metade dos alunos responderam que era completamente útil e manejável. 
33% deles responderam que era bastante fácil de utilizar e 13% deles 
responderam que não era inteiramente fácil de utilizar (ver Fig. 4.9.). 

 

 

Na pergunta seguinte, perguntámos aos alunos se estavam satisfeitos com a 
quantidade de ajuda e apoio que receberam dos seus professores. 90% dos 
alunos responderam que estavam completamente satisfeitos e 10% 
responderam que estavam bastante satisfeitos (ver Fig. 4.10.). 
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Em seguida, perguntámos aos nossos alunos se estão satisfeitos com o nível 
de informação fornecido sobre atividades complementares da SPE.C.H.A.L.E. 
pelo Instituto de Turismo, como organização de referência. 86% dos alunos 
ficaram completamente satisfeitos e 13% dos alunos ficaram bastante 
satisfeitos com o nível de informação prestada (verFig.4.11.). 

 

Na primeira pergunta em aberto pedimos aos nossos alunos que partilhassem 
a sua opinião sobre todo o curso spe.C.H.A.L.E. e, bem como recomendações 
para melhorar o curso no futuro. A maioria das opiniões partilhadas foram 
extremamente positivas e afirmaram uma enorme melhoria dos 
conhecimentos e competências necessárias para trabalhar na indústria do 
turismo. Os alunos manifestaram a sua satisfação com os materiais 

pedagógicos, a educação online, a aprendizagem ao seu ritmo e a 
disponibilidade e cordialidade dos professores. Alguns deles enfatizaram a 
boa escolha dos temas abordados pelo curso e os materiais pedagógicos 
sendo exaustivos e muito informativos. A característica que a maioria dos 
alunos mencionou como sendo muito útil foi o webinar final. As desvantagens 
mais mencionadas do curso são a falta de interação entre os alunos e a vaga 
e confusa plataforma de e-learning.  

De acordo com as respostas dadas, dividimos as recomendações em várias 
categorias relativas: 

− Utilizando a nova e mais acessível plataforma de e-learning ligada 
diretamente à instituição que organiza o curso; 

− Organizar um webinar após cada módulo de forma a conectar 
melhor teoria e prática; 

− Proporcionar interação e partilha de experiências entre os alunos do 
início ao fim do curso; 

− Alargar o conteúdo dos materiais no caso de educação regular; 

− Acelerando o ritmo da educação. 

No que diz respeito à plataforma de e-learning, os alunos sugeriram usar a 
plataforma mais fácil e amiga do utilizador que pudesse acompanhar a 
qualidade dos materiais. 

Uma vez que acharam o webinar muito útil não só por exemplos de boas 
práticas, mas também pela interação que lhes faltava durante o curso, os 
alunos sugeriram ter um webinar após cada módulo e não apenas no final. 

A interação e a ligação em grupo suscitou-se como uma das principais 
recomendações entre os alunos. A opinião geral é que a partilha de 
experiências entre os alunos pode ser uma grande ajuda no processo de 
aprendizagem. 

No que diz respeito ao conteúdo dos materiais pedagógicos, alguns alunos 
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acharam que os materiais e os exames poderiam ser mais exigentes e 
acreditam que certamente deve ser mais extenso e ir mais fundo se for 
adaptado para o ensino formal. 

Embora a maioria dos alunos tenha respondido que estavam satisfeitos com 
o ritmo auto-imponente da educação online, surgiram alguns comentários 
que se referem à necessidade de encurtar a duração do curso de forma a 
preservar o interesse, o foco e a produtividade. 

Na última pergunta em aberto, pedimos aos nossos alunos que partilhassem 
como o surto COVID-19 influenciou as suas possibilidades de aprendizagem 
e o seu tempo dedicado a seguir palestras. A maioria deles respondeu que o 
bloqueio realmente os ajudou a seguir as palestras mais facilmente porque 
tinham mais tempo livre. Apenas alguns relataram algumas dificuldades 
devido ao cuidado de crianças que não foram à escola e ao jardim de 
infância. Um aluno também relatou falta de motivação para terminar todos 
os módulos que candidatou porque a crise o deixou deprimido e assustado. 
No entanto, muitos estudantes responderam que a educação teve um 
enorme efeito positivo no seu estado de espírito, porque os manteve 
ocupados; tornou mais fácil suportar todas as pressões e deu-lhes uma 
estrutura, bem como a perspetiva.  

Na sua maioria, passaram por dificuldades devido à crise quando faziam as 
suas tarefas quando se esperava que fossem criativas. Além disso, uma vez 
que o período de educação colidiu com dois grandes terramotos na Croácia, 
muitos dos alunos relatam ter problemas devido à insegurança e não 
poderem prosseguir normalmente com os seus coros devido às difíceis 
condições de vida causadas por terramotos.  

Eles expressaram a sua gratidão porque os professores prolongaram alguns 
prazos quando as circunstâncias, devido à pandemia e terramotos foram as 
mais difíceis. 
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ANEXO 2  

 
I.O2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA LETÓNIA 

Atribuições utilizadas no teste do curso SPECHALE 
Por Região de Planeamento vidzeme (LV) 

 

As atividades complementares foram projetadas com vários propósitos, tais 
como a ligação da teoria e da prática, a aplicação da teoria na prática e a 
perceção em situações recentes. É importante salientar que as atividades 
complementares asseguraram o desenvolvimento das competências e 
competências (criatividade, pensamento crítico, competências analíticas, 
comunicação, literacia da informação, etc.) necessárias no sector do turismo 
para complementar os conhecimentos fornecidos através de materiais de 
aprendizagem. É importante notar que a perceção prática no desenvolvimento 
de propostas de projeto, design de investigação e outras competências 
aplicadas foi mais tarde apreciada pelos alunos. 

Descrição detalhada das atividades educativas complementares do I.O2, 
realizadas na Letónia: 

MÓDULO 1, ELEMENTO DE PATRIMÓNIO CULTURAL/NATURAL TANGÍVEL OU 
IMATERIAL NA MINHA COMUNIDADE 

Nesta atribuição, os participantes tiveram de nos falar sobre elementos do 
património (tanto intangíveis como tangíveis) nas imediações do seu local de 
residência, preenchendo o modelo no anexo de tarefa. O modelo foi adaptado a 
partir de vários modelos de proposta de projeto de pequena escala. Os 

participantes deveriam usar quaisquer fontes de informação, incluindo entrevistas 
com as partes interessadas. 

Módulo 2, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS 

O objetivo da atribuição era identificar a ideia do produto e elementos do 
complexo de marketing para um público-alvo específico. Os alunos tiveram de criar 
oferta para um visitante do século XXI - um cliente, incluindo elementos de 
património cultural e/ou natural que lhes são familiares, sabendo que os hóspedes 
querem mais do que apenas uma visita. A oferta pode ser para visitantes e grupos 
individuais. A atribuição do Módulo 1 pode ser usada como base e parte dos alunos 
o fizeram. A abordagem de desenvolvimento do produto teve de incluir 
argumentos relevantes sobre as tendências contemporâneas da procura. 

Módulo 3, MÉTODOS DE FORMAÇÃO DE PENSAMENTO CRIATIVO PARA A 
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS 

O formato desta atribuição era gratuito (não modelo), os alunos eram encorajados 
a trabalhar em pares ou mesmo em pequenos grupos. Várias técnicas de 
criatividade foram oferecidas com o objetivo de que os alunos pudessem tentar 
experimentar com eles nas suas definições profissionais ou pensar sobre o 
produto, serviço, ideia, ideia, produto existente/futuro. No que diz respeito a esta 
atividade, os alunos forneceram feedback muito positivo de que estava muito em 
consonância com as suas necessidades e experimentou imediatamente com 
ferramentas fornecidas. 

MÓDULO 4, VAMOS VER- COMO ESTÃO! 

O objetivo da atribuição era avaliar a experiência do empresário. Os alunos 
utilizaram ligações vídeo aos exemplos de boas práticas - empresários que têm 
património integrado (material e imaterial, tanto natural como cultural) nas suas 
atividades na região de Vidzeme. Mais tarde, analisaram vídeos e para completar 
a atribuição foram encorajados a pesquisar e adicionar informações 
complementares, se necessário.  

 
MÓDULO 1:  
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ELEMENTO DE PATRIMÓNIO CULTURAL/NATURAL TANGÍVEL OU INTANGÍVEL 
NA MINHA COMUNIDADE 
Sabemos com certeza que nas imediações do seu local de residência - nas 
imediações, nas fronteiras de uma freguesia, concelho ou tão bem em 
qualquer outro local que lhe seja familiar existam valores - elementos culturais 
ou/e naturais que são muito importantes. Podem ser tangíveis ou intangíveis, 
antigos ou recentemente criados. Podem ter recebido reconhecimento formal 
ou o seu valor é conhecido apenas pela comunidade local. Neste exercício, 
convidamo-lo a falar-nos sobre um deles preenchendo o modelo no anexo de 
tarefas. Por favor, use quaisquer fontes de informação, especialmente 
gostaríamos de encorajá-lo a falar com as partes interessadas. 
 
Template 
NOME, APELIDO:_ 

1. INFORMAÇÃO BÁSICA 

1.1. Nome/título do objeto/local do 

património 

 

1.2. Nome/título do objeto/local do 

património utilizado na comunidade local 

(gíria, dialeto)(sehouver explicação específica, 

adicione-o aqui) 

 

1.3. Tipo do elemento(material, não 

material, subcategoria – por exemplo, objeto 

arqueológico, canção, floresta sagrada) 

 

1.4. Localização e estatuto de propriedade   

2. DESCRIÇÃO DO ELEMENTO (descrever os aspetos relacionados com o elemento: qual é o 

principal valor do elemento (cultural-histórico ou outro significado), breve descrição 

histórica (origem, desenvolvimento, envolvimento, proprietários), parâmetros técnicos, qual 

é o significado do elemento na vida da comunidade de hoje, lendas relacionadas, histórias, 

quer esteja envolvido em quaisquer atividades,  como é mantido, preservado e interpretado, 

outras informações que você acha importante) até 7000 caracteres com espaços 

 

2.1. Pessoas diretamente ligadas (mestresdas 

tradições, peritos em competências e 

capacidades específicas, gestores) 

 

2.2. Organizações, instituições envolvidas  

3. DESAFIOS E AMEAÇAS (descreva os riscos, ameaças diretas e indiretas, bem como os 

desafios atuais e futuros na preservação do elemento do património, transmitindo-o às 

gerações futuras e participando em atividades nos próximos 5 anos) 

 

4. FONTES DE INFORMAÇÃO (hiperligações, publicações, material não publicado, dados de 

entrevistas, etc.) 

 

O modelo foi adaptado a partir de vários modelos de proposta de projeto de 
pequena escala. 

 
MÓDULO 2:  

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS 
O objetivo da atribuição é identificar a ideia do produto e elementos do 
complexo de marketing para um público-alvo específico.  
 
Template 
NOME, APELIDO: __ 

1. PRODUTO 

Pense em que tipo de oferta poderia ser feita para um visitante do século XXI - um cliente, incluindo 

elementos de património cultural e/ou natural que lhe são familiares, desde que os hóspedes queiram 

mais do que apenas uma visita. A oferta pode ser para visitantes e grupos individuais. Se tiver concluído 

a Atribuição do Módulo 1, pode usá-lo como base. Utilize informação sobre as tendências da procura 

(Módulo 2, Parte 2, slides 10 a 20). 

1.1. Título do produto, localização  

 

1.2. Descrição do produto (formato, 

conteúdo, duração individual ou em grupo) 

 

1.3. Argumentação de relevância para o 

público-alvo, tendências recentes  

 

1.4. Público-alvo, argumentação (por que o 

seu produto será do interesse deste público, 

por que quer trabalhar com ele, por que é 

adequado) 

 

2. MARKETING MIX ELEMENTOS do PRODUTO 

 

2.1. Preço  (argumento, por que este preço, 

por que esta abordagem) 
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2.2. Promoção (que canais, materiais que vai 

utilizar, que serão os seus parceiros de 

colaboração, etc.) 

 

2.3. Local (onde o público-alvo comprará o 

produto, por que lá) 

 

3. MATERIAL DE PROMOÇÃO DO PRODUTO 

Escolha um dos tipos potenciais de materiais promocionais que correspondam à sua ideia de 

produto - cartaz, panfleto, cartão de visita, material de perfil da rede social, banner web, vídeo 

curto, etc. Descreva o que será, quais os recursos que utilizará para o criar, quais serão os 

conteúdos, esquemas de cores, letras, informações, etc. Justifica- me. NB! Pontos 

complementares para material criado (layout, protótipo) 

 

4. FONTES DE INFORMAÇÃO (hiperligações, publicações, material não 

publicado, dados de entrevistas, etc.) 

 

MÓDULO 3: 

MÉTODOS DE FORMAÇÃO DE PENSAMENTO CRIATIVO PARA FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS 

Desta vez pode fazer a tarefa à sua escolha e de forma gratuita (também pode 
trabalhar em pares ou pequenos grupos, se preferir). Por favor, veja abaixo as 
descrições de várias técnicas que promovem a criatividade, escolha uma delas 
e tente trabalhar com uma questão importante para si - um produto, serviço, 
ideia. Talvez permita descobrir algo comum de uma forma diferente. Pode 
utilizar com segurança qualquer uma destas técnicas para treinar a sua 
criatividade. 

1. LISTAGEM DE ATRIBUTOS 

A listagem de atributos é uma tentativa sistemática de identificar todas as 
abordagens possíveis para melhorias de produtos e processos. Esta técnica 
criativa envolve quebrar o problema em partes menores e menores e olhar 
para soluções alternativas para estas partes.  É uma forma de te fazer 
concentrar no maior número possível de atributos de um produto ou 
problema. Ao decompor os elementos de um problema ou objeto, pode olhar 
cada um por sua vez e gerar novas ideias. A técnica é particularmente útil para 

considerar produtos ou processos complexos na qual permite considerar cada 
recurso ou fase e olhar para os atributos associados em detalhe. Também pode 
especificar os critérios pelos quais pretende examinar um atributo, por 
exemplo, pode ser de qualidade, custo ou rapidez de produção. Também pode 
olhar para os atributos de uma série de perspetivas: 

1. Atributos físicos: forma, forma, cor, textura, estrutura, som, sabor, porta, 
espaço, densidade, localização 

2. Atributos sociais: responsabilidades, tabus, poder, ecológico 
3. Atributos do processo: venda, marketing, produção, fabrico, design 
4. Atributos psicológicos: necessidades, motivação, emoções positivas e 

negativas 
5. Atributos de preço: custo de produção, preço de consumo, custo de 

aquisição do consumidor, custo de fabrico, custo afundado 

Os participantes na sessão de brainstorming podem trabalhar em conjunto 
para encontrar possíveis variações para cada recurso. Isto também pode ser 
feito de forma muito eficiente de acordo com as regras do brainstorming. 

 

Bom para trabalhar em grupo. 

Método passo a passo: 

1. Discuta a declaração de problemas 

2. Atributos da lista 

Para o objeto ou coisa em questão, ou destino no seu caso, liste o máximo de 
atributos que puder. Assim, por exemplo, uma chave de fendas tem atributos 
de "aplica binário", "eixo metálico", etc. 

Também pode ser útil para primeiro dividir o objeto em partes constituintes e 
olhar para os atributos de cada parte em questão. Assim, pode partir a chave 
de fendas na pega, no eixo e na ponta. A ponta tem então atributos de 'fits 
screw', 'lâmina fina', etc. 

3. Considere o valor dos atributos 
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Para cada atributo, pergunte 'o que é que isto dá'? Procure o valor real de cada 
atributo. Também é possível que os atributos tenham "valor negativo" - ou 
seja. desviam do valor global do objeto. 

Por exemplo, a pega de uma chave de fendas a ser examinada tem atributos 
de "hexagonal" que têm o valor de "ajuda a agarrar" e "para de rolar na 
bancada de trabalho", mas tem valor negativo de "cantos afiados". 

4. Modificar atributos 

Finalmente procure formas de modificar os atributos de alguma forma. Assim, 
pode aumentar o valor, diminuir o valor negativo ou criar novo valor. Assim, 
por exemplo, pode modificar os atributos da pega da chave de fendas para ser 
"aperto confortável" adicionando uma manga de borracha. 

EXEMPLO: CAIXA PARA DOCES AUTO-FABRICADOS 
Material Funcionalidade Uso 

adicional 

Cor e design Aparência visual 

e sabor dos 

doces 

Eco-friendly Selado com uísque Pode ser 

usado para 

armazenar 

algo 

semelhante 

Castanho, 

natural 

Doces pequenos 

e redondos (~2 

cm de diâmetro) 

Não 

transparente 

Se uma vez aberta, difícil de 

fechar 

Reutilizável, 

t.sk. reciclar, 

queimar 

Adesivo de 

informação 

sobre o 

conteúdo do 

produto, 

rótulo 

ecológico 

Peso 200 gramas 

Ingredientes 

naturais 

Peso-leve Não se decompo  Ascético Vermelho, roxo, 

laranja 

Cartão Tamanho A5  Fita de linho 

verde-escuro 

Um pouco azedo, 

duro 

Fita de linho 

verde-escuro 

Quando o abanas, não 

podes ouvir se algo está na 

caixa.  

  Cada um 

embrulhado em 

plástico 

transparente 

 

1. Métodos de pensamento criativos por visualização - VISUALIZAÇÃO 
COMICS (História visual)  

Há dois grandes tipos de pensadores: verbais e 
visuais. A maioria das pessoas tende a usar uma 
combinação dos dois. Os pensadores visuais 
tendem a pensar numa série de flashes visuais. Isto 
pode ser muito rápido e pode incluir coisas que 
nunca viram antes. Mas aqueles que usam o 
pensamento verbal geralmente só pensam em 
palavras e frases completas. Isto significa que só 
podem discutir algo o mais rápido que podem 
falar. Os pensadores verbais podem ter dificuldade 
em compreender e usar a criatividade em todos os 
aspetos, incluindo quando se trata da sua 
educação. Por exemplo, também têm dificuldade 
em imaginar lugares que nunca viram. Os livros de 
banda desenhada podem ser especialmente úteis 
para os pensadores verbais, uma vez que seguem 

principalmente o diálogo e o que está escrito é fácil de acompanhar. A banda 
desenhada até agora tem sido subestimada nos processos de pensamento 
criativo.  Por exemplo,  J.K. Rowling iniciou o seu processo de escrita desenhando 
imagens detalhadas das personagens nos seus livros de Harry Potter. 

O processo de visualização é literalmente imaginar ou ver coisas na sua 
mente. Especificamente, torna-se importante compreender que o papel das 
palavras no pensamento visual - o pensamento espacial não são necessariamente 
a origem do pensamento, mas podem funcionar como elementos de tradução. Por 
outras palavras, o ato da escrita é, em alguns casos, também um ato de 
tradução.  A visualização de banda desenhada contém componentes visuais, 
espaciais e textuais. 

Fonte de imagem:  

https://www.facebook.com/incidentalcomics/photos/a.408075535916160/1600330956690606/?type=1&
theater 

 

https://www.facebook.com/incidentalcomics/photos/a.408075535916160/1600330956690606/?type=1&theater
https://www.facebook.com/incidentalcomics/photos/a.408075535916160/1600330956690606/?type=1&theater
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Método passo a passo: 

1. Pense em uma história potencial - o que quer contar; 

2. Caracteres de design. Um personagem cómico pode assumir o papel de 
um humano, um animal ou um objeto. Pense nas suas personagens em 
termos de papéis em vez da aparência. Alguns exemplos de personagens: 
O herói ou protagonista — geralmente o personagem principal; amigável 
e relacionável O vilão ou antagonista - luta com, desafia ou luta contra o 
herói. O despachante envia o herói para fora na sua viagem. O dador ou 
ajudante - prepara ou ajuda o herói na missão. O prémio - o objetivo ou 
objetivo. 

3. Criar enredo.  Um personagem cómico pode assumir o papel de um 
humano, um animal ou um objeto. Pense nas suas personagens em 
termos de papéis em vez da aparência. Exemplos de enredos comumente 
usados são: Superar o monstro, Rags à riqueza, A missão, Viagem e 
Regresso, Comédia, Tragédia, Renascimento.  

4. Criar estrutura. A estrutura puxa os papéis de personagem e o enredo 
juntos. As estruturas mais comuns que podem ser aplicadas aos 
quadrinhos instrutivos são: Aninhado — várias narrativas executadas ao 
mesmo tempo;  por que  está no centro, rodeado pelo  como  e o que; 

Sparkline — comparando o que  é com o que poderia ser; Convergência 
— diferentes modos de pensamento juntam-se para formar uma única 
ideia; False Start - começa com um enredo previsível, perturbando e 
começando de novo. 

5. Criar elementos cómicos, visualizar.  Os elementos cómicos são 
elementos visuais usados em banda desenhada, tais como personagens, 
linhas de movimento, destaques ou mesmo onomatopeia (palavras que 
imitam sons). Os elementos cómicos direcionam a atenção dos 
utilizadores para partes específicas de uma visualização e impulsionam a 
narrativa. 

6. Use legendas, discurso e pensamentos.  Os visuais na arte sequencial são 
tipicamente andaimes por texto em ambas as legendas, balões de fala e 

balões de pensamento. As visualizações narrativas precisam de legendas 
e explicações para conduzir a história e orientar o leitor. 

Pode usar isto: https://learningsolutionsmag.com/articles/visualize-the-story-first-
when-designing-instructional-comics ou http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/2015-
15/2015-15.pdf    

 

1. SCAMPER  

 

 

 

 

SCAMPER é um mnemónico 
que significa:  

1. Modificar. 
2. Combinar. 
3. Adaptar-se. 
4. Substituir. 
5. Novo uso. 
6. Eliminar. 
7. Reverter. 

SCAMPER é um método 
que pode usar para inflamar a sua criatividade e ajudá-lo a superar qualquer 
desafio que possa enfrentar. Baseia-se no pressuposto de que tudo de novo é uma 
modificação de algo que já existe. Usa uma lista de perguntas para ajudá-lo a 
chegar ao criativo interior. Scamper foi criado por Robert Eberle no início dos anos 
70, baseado numa lista inicial do criador de brainstorming Alex Osborn. E ainda é 
usado até agora. 

Use isto para dicas: https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm   

 

https://learningsolutionsmag.com/articles/visualize-the-story-first-when-designing-instructional-comics
https://learningsolutionsmag.com/articles/visualize-the-story-first-when-designing-instructional-comics
http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/2015-15/2015-15.pdf
http://www.cs.umd.edu/hcil/trs/2015-15/2015-15.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm
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Método passo a passo:  

1. Faça um serviço de produtos ou produtos existente. Este pode ser um que 
queiras melhorar, um com o qual estás a ter problemas, ou um que pensas 
que pode ser um bom ponto de partida para o desenvolvimento futuro. 

2. Então faça uma pergunta que pode ver abaixo. 

Modificar 

1. Que materiais ou recursos pode substituir ou trocar para melhorar o 
produto? 

2. Que outro produto ou processo pode utilizar? 
3. Que regras pode substituir? 
4. Pode usar este produto em outro lugar, ou como substituto de outra coisa? 
5. O que acontecerá se mudar os seus sentimentos ou atitude em relação a este 

produto? 

Combinar 

1. O que aconteceria se combinasse este produto com outro, para criar algo 
novo? 

2. E se combinar propósitos ou objetivos? 
3. O que pode combinar para maximizar a utilização deste produto? 
4. Como pode combinar talento e recursos para criar uma nova abordagem a 

este produto? 

Adaptar 

1. Como pode adaptar ou reajustar este produto para servir outro propósito ou 
uso? 

2. Como é o produto? 
3. Quem ou o que poderia emular para adaptar este produto? 
4. O que mais é o seu produto? 
5. Em que outro contexto pode colocar o seu produto? 
6. Que outros produtos ou ideias poderia usar como inspiração? 

Modificar 

1. Como pode mudar a forma, olhar ou sentir o seu produto? 
2. O que poderia adicionar para modificar este produto? 
3. O que poderia enfatizar ou destacar para criar mais valor? 

4. Que elemento deste produto pode fortalecer para criar algo novo? 

Colocar a outro uso 

1. Pode usar este produto em outro lugar, talvez em outra indústria? 
2. Quem mais poderia usar este produto? 
3. Como é que este produto se comportaria de forma diferente noutro cenário? 
4. Poderia reciclar os resíduos deste produto para fazer algo novo? 

Eliminar 

1. Como pode simplificar ou simplificar este produto? 
2. Que características, partes ou regras pode eliminar? 
3. O que pode subestimar ou baixar o tom? 
4. Como pode torná-lo menor, mais rápido, mais leve ou mais divertido? 
5. O que aconteceria se tirasse parte deste produto? O que teria no lugar? 

Inverter 

1. O que aconteceria se invertesses este processo ou sequenciasses as coisas de 
forma diferente? 

2. E se tentares fazer exatamente o oposto do que estás a tentar fazer agora? 
3. Que componentes pode substituir para alterar a ordem deste produto? 
4. Que papéis pode inverter ou trocar? 
5. Como pôde reorganizar este produto? 

 

4. CÓCEGAS DE TEXTO 

A leitura ajuda a fazer cócegas no cérebro, seja qual for o material – 
Shakespeare ou catálogo de roupa. Quanto mais lemos, mais estímulos 
recebemos.  Às vezes, quando menos esperamos, a solução potencial sai. Isto 
pode ocorrer através de associação subconsciente ou a leitura despoleta uma 
ideia. 

O Text Tickler envolve selecionar aleatoriamente palavras de diferentes fontes 
e, em seguida, usá-las para solicitar ideias. Não importa onde obtém as 
palavras, desde que tenha uma piscina variada para escolher. 

Texto cócegas passo a passo: 
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1. Cada membro do grupo seleciona uma palavra ou frase da sua fonte 
de palavra 
2. Examine a sua palavra/frase e escreva uma ideia que desencadeou. 
3. Passe a sua palavra/frase e uma ideia ao membro do grupo à sua 
direita e escreva quaisquer novas ideias 
4. Repita as ideias de passagem até que todos os membros do grupo 
tenham gerado ideias em todas as palavras/frases. 
5. Coloque todas as notas juntas e discuta-as. 

 

1. "CARTÓGRAFO PRIVADO" 

Um mapa não é um território; um mapa é a visão de uma pessoa de um 
território.  

Imagine algumas das suas pequenas viagens, por exemplo, do trabalho para 
casa ou do percurso a pé que costuma fazer. Use uma base de mapas existente 
para desenhar o seu próprio mapa de estradas pessoais. Use imagens, 
símbolos, pictogramas, palavras-chave e conte a sua história de estrada da 
seguinte forma. 

 

 

 

Fontes para imagens:  

http://www.gitta.info/PresenVisual/en/html/DemandMaps_mapandCarto.html , 
http://corbettharrison.com/images/lesson_images/Heart-Parks/Corbetts-Heart-Park-
new.jpg  

MÓDULO 4: 

VAMOS VER COMO ESTÃO! 

O objetivo da atribuição é avaliar a experiência do empreendedor. Utilize a lista 
de links de vídeo abaixo do modelo. Os vídeos são sobre empreendedores que 
têm património integrado (material e imaterial, tanto natural como cultural) 
nas suas atividades. Selecione 3 empresários do seu interesse. Veja as histórias 
de vídeo e preencha o modelo com as informações que reconhece no vídeo e 
com os seus pensamentos, procure e adicione informações complementares 
se necessário. 

 
MODELO: 
NOME, APELIDO: __ 

1. TÍTULO DE EMPRESA, NOME DO EMPREENDEDOR 

1.1. Produto ou serviço  

1.2. Público-alvo  

1.3. Motivação da integração patrimonial em produtos ou 

serviços 

 

1.4. Concorrentes  

1.5.Parceiros, rede  

1.6. Desafios  

1.7. Comunicação com o cliente(se houver website, perfis de 

redes sociais, etc.) 

 

1.8. Saleschannels(como o produto/serviço foi vendido)  

1.9. Sugestão para empreendedor  

LIÇÕES QUE POSSO APRENDER COM ESTA HISTÓRIA 

2. TÍTULO DE EMPRESA, NOME DO EMPREENDEDOR 

1.1. Produto ou serviço  

1.2. Público-alvo  

1.3. Motivação da integração patrimonial em produtos ou 

serviços 

 

1.4. Concorrentes  

http://www.gitta.info/PresenVisual/en/html/DemandMaps_mapandCarto.html
http://corbettharrison.com/images/lesson_images/Heart-Parks/Corbetts-Heart-Park-new.jpg
http://corbettharrison.com/images/lesson_images/Heart-Parks/Corbetts-Heart-Park-new.jpg
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1.5.Parceiros, rede  

1.6. Desafios  

1.7. Comunicação com o cliente(se houver website, perfis de 

redes sociais, etc.) 

 

1.8. Canais de venda (como o produto/serviço foi vendido)  

1.9. Sugestão para empreendedor  

LIÇÕES QUE POSSO APRENDER COM ESTA HISTÓRIA 

 

3. TÍTULO DE EMPRESA, NOME DO EMPREENDEDOR 

1.1. Produto ou serviço  

1.2. Público-alvo  

1.3. Motivação da integração patrimonial em produtos ou 

serviços 

 

1.4. Concorrentes  

1.5. Parceiros, rede  

1.6. Desafios  

1.7. Comunicação com o cliente(se houver website, perfis de 

redes sociais, etc.) 

 

1.8. Saleschannels(como o produto/serviço foi vendido)  

1.9. Sugestão para empreendedor  

LIÇÕES QUE POSSO APRENDER COM ESTA HISTÓRIA 

 

 

Video links: 

https://www.youtube.com/watch?v=DGwWvbSRyrU&list=
PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=1  

ApiMi Honey, bee products 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea0aA_x5Qeo&list=PL
1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=10  

Pērles Chocolate 

https://www.youtube.com/watch?v=3yTQMgv9BlY&list=PL
1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=13  

CrafstmanRitva
rsTočs 

Natural wool from 
wood and plants 

https://www.youtube.com/watch?v=FLJrda2C-
Qc&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=17  

BaltiedarbiIlzeP
rūse 

Design of clothing 

https://www.youtube.com/watch?v=OIowAv6kqk8&list=PL
1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=19  

Ērgļustacija Tourism 

https://www.youtube.com/watch?v=cD3kAT_S3ps&list=PL
1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=21  

Ewart woods Wooden products 

https://www.youtube.com/watch?v=A5BBKc2_vZQ&list=P
L1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=1  

Ieriķudzirnavas Tourism 

https://www.youtube.com/watch?v=LjsMAaYsqMw&list=P
L1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=4  

Mailīšufabrika 

Ērgļi 

Weaving 

https://www.youtube.com/watch?v=1rJTKP8eocU&list=PL
1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=7  

Kurģi, Laura 
Buile 

Saddlery 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DGwWvbSRyrU&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DGwWvbSRyrU&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0aA_x5Qeo&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0aA_x5Qeo&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3yTQMgv9BlY&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3yTQMgv9BlY&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=FLJrda2C-Qc&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=FLJrda2C-Qc&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=OIowAv6kqk8&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OIowAv6kqk8&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=cD3kAT_S3ps&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=cD3kAT_S3ps&list=PL1JJtF4POFiNhEfyPuap1UBKOkKst2Icm&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=A5BBKc2_vZQ&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=A5BBKc2_vZQ&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LjsMAaYsqMw&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LjsMAaYsqMw&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1rJTKP8eocU&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1rJTKP8eocU&list=PL1JJtF4POFiN8lWc6UGlG60y10xDjWzmY&index=7


 

ERASMUS+ SPECHALE TOOLKIT    |    61 
 

ANEXO 3  

 
I.O2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM ITÁLIA 

 ATIVIDADES DE VÍDEOS - PAPEL METODOLÓGICO 

Por Terre dei Savoia (Itália) 

 

PREMISSA 

Desde a rutura da Pandemia Covid-19 que prejudicou muitas atividades para a 
realização do Curso, algumas tarefas tiveram de ser reinventadas e executadas 
de uma forma diferente. Ou seja, em abril e maio de 2020 tiveram de ser 
alteradas algumas atividades relacionadas com o curso piloto, de acordo com 
os parceiros. Em Itália, para os alunos italianos, as reuniões que tiveram de ser 
realizadas na presença foram substituídas pela apresentação de Case Studies e 
Vídeos por organizações participantes italianas. 

Este é um trabalho que aborda os aspetos metodológicos dos vídeos ideados, 
realizados e editados por Terre dei Savoia (IT). 

 

 

METODOLOGIA 

A ideia 

A ideia básica em que os vídeos foram desenvolvidos é simples: na ausência de 
uma reunião presencial, o vídeo deve servir de chat/workshop com os 
interessados. Isto significa que a ferramenta digital desenvolvida deve ser o 
mais íntima e concreta possível para compensar a falta de interações na 
presença. 

O vídeo deve apresentar e discutir todos os tópicos relativos à atividade 
relacionada e, ao mesmo tempo, deve tentar responder a eventuais perguntas 
que os alunos possam ter perguntado se a reunião tinha sido realizada 
presencialmente. 

Além disso, as principais partes do vídeo tiveram de seguir uma lógica muito 
clara, que era a mesma para todos os vídeos. Uma breve visão geral destes é: 
ser concreto; trazer exemplos reais, experimentados pelo orador; dar 
conselhos úteis e oportunos; não lidar com temas e conceitos gerais ou 
abstratos; para fornecer informações claras que não podem ser encontradas 
em outro lugar.  

A seleção 

Para encontrar um orador adequado para cada atividade, foram escolhidos 
stakeholders, freelancers, colaboradores e empresários oriundos de diferentes 
áreas. O principal objetivo era encontrar pessoas com um fundo sólido e 
significativo para partilhar. 

A equipa da Terre dei Savoia, após uma análise cuidadosa das possibilidades, 
selecionou as melhores empresas/empreendedores. A escolha recaiu sobre as 
empresas italianas, francesas e belgas. Depois disso, a equipa contatou os 
gestores e começou a trabalhar num simples guião para os vídeos. 

Uma vez realizadas as análises, o calendário, temas e formas de fazer os vídeos 
foram discutidos e acordados com os próprios oradores, o que contribuiu para 
a criação do script. 

Alguns dos oradores já tinham familiaridade com seminários e workshops e isso 
ajudou na construção dos roteiros. O alvo foi-lhes explicado e foi-lhes pedido 
que redigissem e fizessem um discurso com o público em mente. 
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A implementação 

Os vídeos foram filmados remotamente ou presencialmente quando possível e 
foram gravados e editados pela Terre dei Savoia. Assim que a tarefa foi 
realizada, foi criado algum material promocional: um simples folheto que 
explicava o objetivo da reunião online era rascunho, algumas literaturas sobre 
as partes interessadas e empresas escolhidas foram recolhidas e entregues aos 
alunos para que soubessem previamente o conteúdo das reuniões online. 

Os três vídeos tinham um comprimento que variava de 4 a 11 minutos, 
dependendo do conteúdo e definidos de acordo com os altifalantes. 

Os contactos dos altifalantes e os links úteis foram então dados aos alunos para 
que estes contatassem ainda mais os mesmos. Finalmente, todos os alunos 
receberam um link através do qual podiam aceder aos vídeos, hospedados na 
página oficial do YouTube de Terre dei Savoia. 

Aqui abaixo uma breve visão geral dos módulos em que os vídeos foram 
realizados e os links originais dos vídeos. 

Impacto 

Estas tarefas decorreram de um problema imprevisível, o surto pandemia 
Covid-19, no entanto acabou por ser uma boa ocasião para experimentar outra 
abordagem pedagógica e implementar novas ferramentas. 

Pode notar-se que os vídeos recolheram grande sucesso: não só substituíram 
os workshops de presença, como se revelaram um método de ensino muito 
eficaz, muito apreciado por muitos alunos.  

 
 

 

 

 

 

VÍDEO 1 

Módulo 2 – MARKETING 

 

Curso de eLearning SPE.C.H.A.L.E. 

MÓDULO 2 - MARKETING 

Como identificar e compreender as necessidades - 20 HORAS 

Os tópicos e conteúdos estão no SYLLABUS na página 27.  

Atividade complementar 2: reunião com um interessado sectorial (conversa ou 
reunião)  

O primeiro vídeo foi relacionado com esta última parte do módulo 2 "Atividade 
suplementar 2": foi realizado pela empresa CCA de Racconigi. O vídeo está em 
língua italiana. 

Disponível aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Y6floz9UInM  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6floz9UInM
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"CENTRO CICOGNE E ANATIDI", RACCONIGI, ITÁLIA 

O objetivo do vídeo era apresentar uma prática concreta e bem-sucedida e, ao 
mesmo tempo, uma história de negócios familiar fácil de entender, de forma a 
mostrar o know-how necessário para construir um negócio. 

Uma vez que o negócio da CCA está num oásis natural e fortemente ligado à 
natureza, o vídeo foi filmado ao ar livre. Mostrou todos os principais locais da 
CCA, como os espaços dedicados à didática e aos encontros, os que se dedicam 
à recuperação de cegonhas e aves. 

Link:  www.cicogneracconigi.it 

 

 

VÍDEO 2 

Módulo 3 – COMUNICAÇÃO 

 

Curso de eLearning SPE.C.H.A.L.E. 

MÓDULO 3 - COMUNICAÇÃO 

Como vender o meu produto - 15 HORAS 

Os tópicos e conteúdos estão no SYLLABUS na página 27.  

Atividade adicional 5: reunião com um stakeholder do sector (chat ou reunião)  

O segundo vídeo foi relacionado com esta última parte do módulo 3: Atividade 
adicional 5 - reunião com um stakeholder do setor. 

Foi realizada pela empresa L'Alveare che dice sì, uma start-up com sede em 
Turim, Itália e ligada à empresa-mãe em Paris, France La ruche qui dit oui. O 
vídeo está em língua italiana e está disponível aqui:  
https://youtu.be/NLLndzujC-4 

http://www.cicogneracconigi.it/
https://youtu.be/NLLndzujC-4
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~ 

 

"A COLMEIA QUE DIZ SIM", TURIM, ITÁLIA-FRANÇA 

O objetivo do vídeo era apresentar uma imagem concreta das várias tarefas de 
comunicação e divulgação realizadas numa grande empresa de alimentos com 
o objetivo de promover o negócio. O negócio é peculiar uma vez que é 
organizado em "assembleias de alimentos" que dependem de produtos 
agrícolas. Baseia-se numa plataforma digital que recolhe os agricultores e os 
seus produtos e nos mercados semanais realizados em todos os bairros onde 
os compradores podem encontrar-se pessoalmente com os agricultores. 

Por estas razões, a comunicação é da maior importância, pelo que foram 
apresentadas práticas e exemplos bem-sucedidos, bem como dicas e sugestões 
por parte do responsável pela comunicação da referida empresa. As principais 

técnicas para alcançar uma boa relação com os clientes, um tom amigável e 
uma abordagem fácil com os compradores foram apresentados. 

 

Link:  www.alvearechedicesi.it 

 

VÍDEO 3 

Módulo 4 – NEGÓCIO 

 

http://www.alvearechedicesi.it/


 

ERASMUS+ SPECHALE TOOLKIT    |    65 
 

Curso de eLearning SPE.C.H.A.L.E. 

MÓDULO 4 - NEGÓCIO 

Como posso melhorar as minhas capacidades e gerir as minhas instalações - 15 
HORAS 

Os tópicos e conteúdos estão no SYLLABUS na página 27.  

Atividade complementar 7: reunião com um interessado sectorial (chat ou 
reunião) 

O terceiro vídeo foi relacionado com esta última parte do módulo 4: 
atividade suplementar 7 - reunião com um stakeholder do setor. 

Foi realizado pela empresa belga Smart Videos de Bruxelas. O vídeo está 
em língua italiana. 

Está disponível aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=3rPzkupnDfY&t=2s 

Link:  www.smartvideos.eu 

 

 

"SMART VIDEOS", BRUXELAS, BÉLGICA 

O objetivo do vídeo era entrar em contacto com um empresário que criou a 
sua própria empresa. O orador apresentou o seu trabalho e explicou o caminho 
que tomou para criar o negócio. 

Os principais pontos abordados foram, entre outros, como gerir uma pequena 
empresa, como melhorar as suas próprias competências para alcançar os 
resultados desejados, como analisar o mercado e desenvolver um plano de 
negócios eficaz. 

Foram discutidas práticas bem-sucedidas, bem como os prós e contras, e dicas 
e sugestões úteis também foram dadas pelo proprietário da empresa. 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3rPzkupnDfY&t=2s
http://www.smartvideos.eu/
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ANEXO 4  

 
 

I.O2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM 

PORTUGAL 

O jornal colaborativo  

“Jornal da Nossa Terr@” 

por ADCMoura 

 

 

O Jornal da Nossa Terr@ é uma iniciativa jornalística comunitária, utilizando 
ferramentas online para recolher informações e conceber o documento, em 
que todos podem colaborar. Todos os temas são abertos, desde que se refiram 
ao nosso território.  

Trata-se de mobilizar os residentes em Moura para partilhar os seus 
conhecimentos e experiências relacionadas com o património natural e 
cultural local. 

Os alunos envolvidos no curso SPECHALE também foram desafiados a 
participar e fizeram-no em algumas questões.  

Seguem-se fotografias e mais detalhes da iniciativa 

 

. 

 

O QUE É? 
O Jornal da Nossa Terr@ é um jornal digital, feito em Moura para o mundo, 

que pretende criar pontes glocais entre a terra local e os territórios globais. 

QUEM? 

Todos podem e devem participar no Jornal da Nossa Terr@, sugerindo temas 
e propondo notícias, pequenas reportagens, entrevistas, dicas, passatempos, 
memes, pequenos textos, fotografias e desenhos sobre o nosso terr@ (o nosso 
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território), trazendo novas ideias e uma pitada de humor para que o jornal seja 
diferente e melhor em cada edição. Todos os jornais são feitos de leitores e 
este não é exceção. O Jornal da Nossa Terr@ também precisa da apreciação e 
da crítica dos seus leitores para crescer. 

ADCMoura é a entidade que coordena a coleção de materiais para publicação 
e é responsável pela edição do Jornal. 

QUANDO? 

O Jornal da Nossa Terr@ é semanal, e cada nova edição estará disponível online 
no sábado. Todos aqueles que desejarem enviar as suas contribuições deverão 
fazê-lo até às 23.59h da quinta-feira anterior. As contribuições "fora de horas" 
serão transportadas para a semana seguinte. A edição 0 da Revista será 
oficialmente lançada a 2 de Maio de 2020. 

ONDE? 

O Jornal da Nossa Terr@ é feito no território do Município de Moura, quer em 
todas as suas localidades, quer em jardins, colinas, campos e outros núcleos 
habitacionais dispersos fora das aglomerações urbanas. 

São também encorajadas colaborações de todos aqueles que mantêm laços 
afetivos com este território, onde quer que se encontrem. Quanto aos leitores, 
só podemos esperar que sejam também "pessoas de todo o mundo". 

PORQUÊ? 

O aparecimento do Jornal da Nossa Terr@ em formato digital não é alheio à 
atual crise pandémica. Pelo contrário, aproveitando a redescoberta do papel 
das novas tecnologias nestes tempos de teletrabalho, teleescola, e-learning, 
videoconferências..., pretende contribuir, na medida do possível, para atenuar 
os efeitos do confinamento e distanciamento social que nos afeta a todos em 
maior ou menor grau, aproximando e ligando, mesmo que virtualmente, 
aqueles que desejam encontrar-se e colaborar uns com os outros sob o 
pretexto ideal da cocriação de um jornal digital. É dirigido sobretudo às 
crianças e jovens desempregados, ou próximos, que esperam em casa pela 

abertura de escolas, e às famílias que esgotaram as suas reservas de estratégias 
para as ocupar, num apelo à cooperação intergeracional.  

Mas outras preocupações estão na mira deste projeto, para além da promoção 
do diálogo entre crianças e adultos. Imediatamente a causa da alfabetização 
digital, mas também as causas da participação cívica, jornalismo cidadão, 
igualdade de oportunidades, diálogo intercultural, iniciativa empresarial e 
associativa, interioridade e mundo rural, valorização do património e da 
biodiversidade, sustentabilidade e emergência climática e ambiental, 
Transição.  

Certamente que estas serão causas que nos desafiarão agora e depois da crise 
sanitária, e por isso não faltarão temas a tratar no Jornal da Nossa Terr@. 

COMO? 

O Jornal da Nossa Terr@ utiliza a ferramenta de paginação digital canva.com, 
na sua versão gratuita. Outros instrumentos de co-edição de textos e imagens 
serão partilhados, para facilitar o trabalho dos colaboradores. Aqueles que não 
estiverem à vontade com as novas tecnologias podem participar enviando as 
suas contribuições em papel à ADCMoura. Especialmente para aqueles, a 
edição do jornal em papel não está excluída. A disponibilização pública de cada 
edição em formato digital é feita no website e na página de facebook da 
ADCMoura, no portal do projeto Espaço Participativo e na página de facebook 
do Grupo Moura. 

 
Todos os números podem ser encontrados aqui: https://issuu.com/adcmoura   

Ou aqui:  https://adcmoura.pt/participo/category/jornal-da-nossa-terr/   

 

 
Estas são algumas páginas de Nº 5 

https://issuu.com/adcmoura/docs/jornal_da_nossa_terr__5  

https://issuu.com/adcmoura
https://adcmoura.pt/participo/category/jornal-da-nossa-terr/
https://issuu.com/adcmoura/docs/jornal_da_nossa_terr__5
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Ligação útil oficial: 

 
 

https://www.spechaleerasmus.eu/ 

 
 

 

 


