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Introdução 

O estudo da aprendizagem não formal e informal de adultos é realizado nos 
países parceiros do projecto (França, Croácia, Itália, Letónia, Portugal) com o 
objectivo específico de identificar as competências necessárias aos adultos 
que participam na transmissão natural e cultural (tangível e intangível) com 
iniciativas locais. 

O objectivo geral, de acordo com a proposta do projecto, é a análise compar-
ativa das oportunidades de formação existentes e necessárias, nos grupos-
alvo (adultos em geral, educadores de adultos; especialistas/ mediadores/ 
facilitadores), em património cultural e natural (tangível e intangível), turis-
mo, desenvolvimento local, ambiente, ecoturismo, iniciativas atractivas de 
ambiente de vida para uma mudança de mentalidade, incluindo modelos de 
competências inovadoras, boas práticas cooperativas, áreas-chave e tendên-
cias internacionais de inovação nos países parceiros do projecto. 

O estudo foi realizado em todos os países com uma metodologia comum, de 
modo a que, apesar das diferenças, os dados fossem comparáveis. 

As principais tarefas do estudo foram as seguintes 

1) Cartografia do conhecimento nos países parceiros (avaliação com-
parativa das formações e actividades existentes) e iniciativas (para a 
promoção do património cultural (material e imaterial) e natural como 
recurso para o desenvolvimento local, regional e nacional. 

2) Análise dos percursos de formação existentes (formações não for-
mais e conteúdos de aprendizagem informal), recursos educativos 
(instituições, currículos, educadores, oportunidades de validação e 
reconhecimento da aprendizagem anterior, métodos de ensino aplica-
dos, materiais de ensino-aprendizagem.  

3) Análise das necessidades de formação de adultos que participam em 

iniciativas locais de promoção do património cultural (tangível e in-
tangível) e natural como um recurso para o desenvolvimento local, re-
gional e nacional. 

4) Com base nos dados recolhidos, análise comparativa destinada a 
fornecer ao consórcio do projecto uma visão actualizada dos modelos 
de formação (educação não formal) e aprendizagem informal no âm-
bito de iniciativas de promoção do património cultural (tangível e in-
tangível) e natural como um recurso para o desenvolvimento local, re-
gional e nacional. 

5) Identificação de competências e 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. 

Os principais métodos de estudo incluiram análises documentais dos currícu-
los de educação não formal disponíveis na área seleccionada; análises docu-
mentais das iniciativas locais (melhores práticas) na transmissão do patri-
mónio cultural (tangível e intangível) e natural como recurso para o desenvol-
vimento local, regional e nacional; consultas individuais e grupos focais utili-
zando questionários de entrevista formalizados. 

Os inquiridos de entrevistas individuais e grupos focais foram: 

1) Os adultos que actualmente participam ou poderão participar na 
transmissão do património cultural (material e imaterial) e natural at-
ravés de iniciativas locais (Questionário A). Anexo 1 

2) Os educadores de adultos (formadores, outros representantes de 
estabelecimentos de educação de adultos (públicos, municipais, priva-
dos, organizações não governamentais, gestores de projectos, repre-
sentantes de organizações não governamentais, representantes de 
organismos de reconhecimento de aprendizagem prévia e validação de 
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competências, etc.), que participam no fornecimento de currículos não 
formais de educação de adultos, educação e orientação profissional, 
reconhecimento de aprendizagem prévia e validação de competências 
nos domínios temáticos relacionados com a transmissão de património 
cultural (tangível e intangível) e natural, turismo, etc. (Questionário B). 
Anexo 2 

3) Especialistas/mediadores/facilitadores (representantes de organis-
mos públicos, municipais, privados, organizações não governamentais; 
quaisquer associações relevantes, etc.) , que actualmente participam 
de qualquer forma na transmissão do património cultural (material e 
imaterial) e natural através de iniciativas locais, incluindo o desenvolvi-
mento da colaboração entre diferentes tipos de instituições; entre mu-
nicípios locais, regiões, países; cooperação entre sectores empresariais 
nos campos de análise acima mencionados. (Questionário B). Anexo 2 

O desenvolvimento de relatórios de estudo em todos os países foi con-
sistente com a estrutura sugerida na metodologia do inquérito. 
Os dados foram compilados em tabelas com o mesmo formato. Isto facilitou 
a comparação e a utilização da informação obtida nos países parceiros para 
alcançar os objectivos do projecto. 

Como resultado do estudo, os parceiros desenvolveram a estrutura de um 
programa modular de educação não-formal para adultos sobre a promoção 
do património cultural (material e imaterial) e natural como recurso para o 
desenvolvimento local, regional e nacional em França, Croácia, Itália, Letónia, 
Portugal. 

Principais conceitos usados 

O termo "Adultos" nesta metodologia é interpretado como aqueles adultos 
que actualmente participam ou que potencialmente participarão na trans-
missão do património cultural (tangível e intangível) e natural através de ini-

ciativas locais de ambiente de vida. 

Educação não formal - é um ensino e aprendizagem com base em currículos, 
na sua maioria de curto prazo (de algumas horas até ao número de dias).  Os 
participantes recebem certificados emitidos pelo organizador da formação no 
final da mesma. 

Aprendizagem informal - é a aquisição de competências úteis, atitudes, 
conhecimentos em diferentes situações e actividades da vida. 

Competência - é a capacidade de um indivíduo de utilizar conhecimentos 
complexos, aptidões e de expressar atitudes na resolução de problemas em 
situações da vida real em mudança. 1 

 

1 OECD. Education 2030. https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and-

values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world  

https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and-values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world
https://www.slideshare.net/OECDEDU/what-knowledge-skills-attitudes-and-values-will-todays-students-need-to-thrive-and-shape-their-world
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cação de adultos na área da promoção do 

património cultural (tangível e intangível) e 
natural enquanto recurso para o desenvol-

vimento local, regional e nacional—
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Introdução 

A Croácia, como país mediterrânico, é um destino com uma longa tradição 
turística. Começou a desenvolver o seu turismo no final do século XIX, em-
bora o desenvolvimento turístico mais intenso tenha tido lugar após a Segun-
da Guerra Mundial, reflectindo o aumento do turismo de massas.  
A popularidade do turismo na Croácia deveu-se à exploração da bela costa 
adriática e do ambiente natural intacto como componentes centrais do 
produto turístico que era muito procurado pelo mercado do turismo de mas-
sas da segunda metade do século XX.  

Com a Guerra Interna, o turismo parou de 1990 a 1994/1995, a Croácia, ago-
ra como Estado independente e soberano, tem tentado recuperar os fluxos 
turísticos que tinha alcançado no final dos anos 80. No processo de recon-
strução do turismo, a Croácia está a tentar reposicionar-se, melhorando o seu 
núcleo central de turismo de Verão solar e marítimo e introduzindo novos 
produtos competitivos de interesse especial, tais como o turismo náutico, o 
turismo cultural, o turismo desportivo e de aventura, o turismo urbano, o 
MICE, o turismo de saúde. 

De acordo com o número de pernoitas realizadas na Croácia, mais de 90 por 
cento são realizadas em sete condados costeiros e de Junho a Setembro. 
Portanto, a Estratégia de Desenvolvimento do Turismo Croata até 2020, e as 
estratégias de turismo dos condados estão centradas na resolução do grande 
problema de expansão do turismo ao longo do ano, e em todo o país. 
A educação no turismo está mais centrada na vertente económica das 
questões do turismo, e para além das escolas secundárias de 3 ou 4 anos, as 
universidades na Croácia (Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik, Dubrovibenik, Za-
dar e Osijek) oferecem currículos que estão mais orientados para a economia 
no turismo e só ultimamente para o desenvolvimento do turismo sustentá-
vel. Durante a última década, muitas escolas secundárias e faculdades priva-

das foram também criadas oferecendo aulas básicas gerais de turismo, inclu-
indo marketing e gestão de destinos e conhecimentos específicos necessários 
para alguns dos produtos turísticos que a Croácia está a desenvolver (turismo 
náutico, turismo de saúde, turismo cultural). 

A educação para adultos e a aprendizagem ao longo da vida tem sido negli-
genciada, mas essa situação está a mudar lentamente à medida que muitas 
organizações privadas estão actualmente envolvidas na oferta de uma var-
iedade de diferentes seminários, cursos e oportunidades de aprendizagem 
sobre diferentes e específicos aspectos do desenvolvimento do turismo para 
adultos. Instituições públicas como o NTO croata e o Instituto de Turismo 
estão também envolvidas na oferta de seminários especiais para adultos que 
se concentram principalmente nas áreas não cobertas pelas instituições edu-
cativas (planeamento estratégico em turismo, governação turística, aspectos 
de diferentes produtos turísticos, etc.). 

A análise seguinte mostrará a variedade de oportunidades de educação não 
formal e informal para adultos na Croácia. 

 

1. Educação de adultos não-formal 

1.1 Tipo de formação educacional disponível 

As iniciativas foram divididas em dois grupos principais: economia no turismo 
com competências de gestão relacionadas e cursos de produtos turísticos 
específicos. 2 

a) Economia no turismo com competências de gestão relacionadas. 

2 Here and further numbering in this section of the text refers to the data in Table 1 (numbers match 
those from the Table 1/ Annex 1). 
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O primeiro grupo inclui várias áreas-chave relativas ao turismo e gestão cul-
tural, comunicação e marketing digital 

As formações de educação em gestão turística incluem 
− Educação em Hotelaria e Turismo (1), 
− Curso de guia turístico (2), 
− Curso para gerente de agência turística (3), 
− Curso de empreendedorismo turístico (4), 
− Seminário sobre novas tendências turísticas, comportamento turístico 

e competências comunicacionais em turismo (5), 
− Curso para pequenos locatários privados (6). 

As formações educacionais nesta área são longas, em comparação com aque-
las noutras áreas temáticas. Por exemplo, os cursos em hotelaria e turismo, 
para guia turístico e para gestor de agências de turismo têm uma duração de 
44 a 165 horas. Outras três formações são centradas em conhecimentos e 
competências mais específicas sendo concebidas como seminários de menor 
duração, de 4 a 24 horas. 

Os materiais didácticos para formação em gestão turística incluem os mais 
comuns, tais como currículo, apresentações em Power Point, lista de fontes, 
mas também alguns mais avançados e progressivos, tais como visitas práticas 
e aulas, manuais e consultas individuais. 

 

As formações de educação em gestão cultural referem-se a: 
− Oficina de interpretação do património (7), 
− Gestão criativa do património cultural (8). 

Estes cursos são de duração média, com 14 a 28 horas. Além de materiais de 

aprendizagem comuns (currículo, PPP, lista de fontes), os cursos sobre gestão 
cultural incluem trabalho de campo, trabalho em grupo e folhetos. 

Educação em comunicação é um workshop sobre comunicação bem sucedida 
para DMOs e outros intervenientes no sector do turismo (9) com a duração 
de 8 horas que utiliza materiais de aprendizagem comuns, juntamente com 
aulas práticas. 

A educação em marketing digital inclui: 
− Academia de marketing digital (10), 
− Promoção turística e vendas em ambiente digital (11). 

A educação em marketing digital representa dois tipos diferentes de edu-
cação neste campo: uma extensa e abrangente, que dura mais de 100 horas e 
outra curta, introdutória, que dura apenas algumas horas. O primeiro, que 
conduz à obtenção de um conhecimento profissional no terreno, inclui 
diferentes tipos de materiais de aprendizagem, dos quais podemos destacar 
a utilização de plataformas de aprendizagem on-line, webinars e exercícios. 

b) Cursos de produtos turísticos específicos 

O segundo grupo de formações educativas não formais para adultos inclui 
estas áreas-chave: turismo cultural, turismo rural, ecoturismo e ambiente, 
turismo de saúde e turismo de aventura. 

A educação em turismo cultural inclui: 
− O património cultural cristão de Split e o seu curso (12), 
− Desenvolvimento, comercialização e implementação de novos 

produtos de turismo cultural (13), 
− Turismo cultural, criativo e urbano em função do desenvolvimento 

do destino (14). 



SPECHALE | Análise de atividades de educação não formal e informal de adultos para a promoção do património cultural e natural nos 5 países da parceria| 8 

 

O curso sobre património cultural cristão foi concebido como uma fonte de 
conhecimentos adicionais sobre assuntos específicos, principalmente para 
guias turísticos licenciados e outros do sector do turismo. Apresentando este 
assunto de forma muito completa, o curso dura 2 semestres e realiza-se du-
rante os fins-de-semana, o que corresponde a aproximadamente 180 horas 
de aulas regulares, trabalho de campo e visitas de campo.  

A educação sobre turismo rural refere-se a:  
− Cursos de gestão do agriturismo (15,16), 
− Curso de cultivo da oliveira (17), 
− Seminário de turismo rural (18). 

Os cursos de Gestor Agriturismo e de Gestor de Turismo Agrícola foram con-
cebidos para cobrir um conhecimento mais amplo em economia e competên-
cias de gestão, tendo mais de 200 horas. O curso de olivicultura e o seminário 
de turismo rural são um pouco mais curtos. Com excepção dos materiais de 
aprendizagem comuns, os três primeiros cursos incluem muito trabalho de 
campo e excursões de campo.  

A educação em turismo de saúde refere-se a curso dedicado a tornar-se ges-
tor de turismo de saúde (19). Tem a duração de 194 horas e baseia-se num 
amplo espectro de materiais de aprendizagem, tais como materiais áudio e 
vídeo (simulações e animações), plataforma de comunicação on-line, con-
sultas individuais, aulas práticas e trabalho de campo. 

Educação em turismo de aventura refere-se a curso dedicado à criação de 
experiências turísticas únicas para guias turísticos de aventura (20). A dura-
ção não é especificada e os materiais de aprendizagem utilizados incluem 
currículo, apresentação em Power Point, lista de fontes e folhetos. 

A educação em ecoturismo inclui dois cursos: 

− Curso guias turísticos/escoltas turísticas em áreas protegidas (21), 
− Educação  organizadores de actividades turísticas na natureza (22). 

O curso para guias turísticos em áreas protegidas dura 42 horas e, para além 
dos materiais de aprendizagem comuns, inclui também trabalho de campo e 
visitas de campo a áreas protegidas. O curso para organizadores de activida-
des turísticas na natureza dura 16 horas e inclui trabalho de campo e tra-
balho em grupo, para além de materiais de aprendizagem comuns. 

Educação sobre questões ambientais é apresentada com um seminário sobre 
problemas de sustentabilidade e protecção ambiental (23) que dura 26 horas 
e fornece ao seu público materiais de aprendizagem comuns. 

1.2 Grupos-alvo 

A maior parte da educação não formal na Croácia foi criada para as neces-
sidades dos adultos em geral, com qualificações mínimas necessárias, tais 
como o diploma do ensino secundário ou, em alguns casos, um par de anos 
de experiência profissional no sector do turismo ou da cultura.  

Estas formações tendem a alargar os conhecimentos existentes ou a oferecer 
uma actualização em certas competências necessárias no sector do turismo e 
da cultura, tais como competências comunicacionais e de apresentação, com-
petências em marketing digital ou conhecimentos específicos em diferentes 
formas de turismo de nicho (produtos turísticos especiais), tais como o turis-
mo rural ou cultural.  

No entanto, existem algumas formações desenvolvidas para grupos específi-
cos, a maioria dos quais se insere na categoria de especialistas/mediadores/
facilitadores. Por exemplo, o curso de empreendedorismo turístico destina-se 
principalmente a empresários, artesãos, proprietários de empresas, gestores 
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de turismo e futuras startups no turismo.  

O seminário sobre novas tendências e comportamento turístico, ou o curso 
sobre comunicação em turismo, cursos ou workshops para pequenos 
locatários privados sobre desenvolvimento, marketing e implementação de 
novos produtos de turismo cultural são criados para prestadores de serviços 
turísticos em geral, como funcionários de conselhos de turismo, agências de 
viagens, agências de desenvolvimento, representantes governamentais, fun-
cionários do sector cultural e gestores culturais. 

Nos casos do workshop sobre interpretação do património, do curso sobre 
património cultural cristão, bem como o de educação sobre o papel do guia 
turístico de aventura na criação de experiências turísticas únicas e educação 
para actividades turísticas em áreas protegidas trata-se de desenvolver edu-
cação de guias turísticos e acompanhantes de turismo. Como mencionado, 
alguns dos cursos listados oferecem conhecimentos muito específicos para 
um público específico, como empresários do sector do turismo. Academia de 
marketing digital, promoção e venda de turismo em ambiente digital, semi-
nário de turismo rural, só para citar alguns, são cursos destinados a em-
presários em geral e a empresários no campo do turismo. 

1.3 Instituições que ministram formação para adultos 

A maioria da formação educacional é realizada por instituições públicas, o 
que se refere sobretudo a unidades administrativas locais e conselhos de tur-
ismo a nível local, regional e nacional. Outras instituições públicas que 
oferecem formações sobre temas relacionados com o património cultural e 
natural são: Universidade Pública Aberta (Zadar); Instituto de Turismo, Za-
greb; Câmara Croata de Economia; Faculdade Católica de Teologia (Split) e 
instituição pública para a gestão de áreas protegidas da natureza e a Rede 
ecológica do condado de Virovitica-Podravina.  

A análise mostrou também que as instituições públicas tendem a colaborar 
muito com instituições não governamentais na concepção e implementação 
de formações de educação não formal. Também se notou que as instituições 
não governamentais estão inclinadas a estabelecer parcerias também com 
instituições privadas, ao mesmo tempo que oferecem um número muito pe-
queno de formações na sua própria organização. Nas instituições não-
governamentais incluídas na educação não-formal de adultos estão: Associ-
ação Croata para a Interpretação do Património; Associação de Agências de 
Viagens Croatas; projecto de turismo Istra Inspirit; União de Agentes de Viag-
ens Independentes Croatas; Serviço de Salvamento da Montanha Croata; 
Acção Verde. 

No que diz respeito ao número de formações educativas oferecidas a adultos 
em património cultural e natural, trata-se de instituições privadas, que em 
alguns casos também colaboram com instituições públicas. São: instituições 
de ensino superior; instituições de educação de adultos; uma instituição edu-
cacional para toda a vida; empresa de aconselhamento e gestão em cultura e 
turismo; agência de marketing digital. A maior parte destas oferece 
formações que duram mais tempo, tem currículos mais elaborados, entra no 
livro de registo de emprego e á paga. São exemplos: curso de guia turístico; 
curso para gestor de agência turística; curso de marketing digital; curso de 
gestor de turismo agrícola; curso de gestor de turismo de saúde, etc. 

As instituições públicas oferecem todo o tipo de educação, desde cursos de 
turismo e gestão cultural, a cursos sobre diferentes produtos turísticos, como 
turismo cultural, turismo rural, turismo de aventura e ecoturismo. 

1.4 Locais 

Existe aproximadamente o mesmo número de formações no Litoral Croata e 
na Croácia Continental, embora deva ser notado que dois centros macro-
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regionais precedem em número de formações disponíveis: Zagreb na Croácia 
Continental e Split no Littoral croata. Com excepção deles, também se reali-
zam formações de educação noutras cidades. Na Croácia Continental: 
Samobor, Petrinja, Virovitica, Bjelovar e Ogulin, e no Litoral Croata: Rijeka, 
Zadar, Pula e Nin.  

Não pudemos traçar conclusões sobre os tipos de educação em relação ao 
contexto geográfico e à situação de desenvolvimento turístico diversificado. 

1.5 Descrição das qualificações dos formadores 

A maioria dos educadores envolvidos no ensino não formal na Croácia são 
professores universitários na área do turismo, com excepção dos que estão 
envolvidos em Humanidades, em História da Arte, Museologia e Protecção do 
Património. Com excepção dos peritos em turismo provenientes de univer-
sidades ou colégios privados, incluídos na educação não formal de adultos, 
há também peritos do sector privado, tais como peritos em comunicação em 
turismo, peritos em alojamento privado ou peritos de agências de viagens.  

Estão também envolvidos peritos do sector cultural sobre vários tópicos es-
pecíficos a nível local, regional e nacional, bem como investigadores de insti-
tuições científicas, tais como o Instituto de Turismo e o Instituto de História 
da Arte. Peritos com conhecimentos e competências muito específicos tam-
bém fazem parte da educação não formal na Croácia: intérprete certificado 
de património, especialista em marketing digital, especialista em publicidade 
e vendas em linha no turismo, peritos em cuidados de saúde, professor de 
geografia, psicólogo, peritos em protecção da natureza, ornitólogo, peritos 
em temas de eco-activismo, fontes de energia renováveis, alterações 
climáticas, decrescimento, permacultura, e similares.  

 

2. Mapeamento das melhores práticas de 
aprendizagem informal 

Depois de analisarmos as iniciativas disponíveis em “ambientes de vida at-
raentes”, conseguimos detectar vários grupos de acordo com o conceito 
chave e a área temática. Incluem: oficinas culinárias; cultura do vinho e da 
cerveja; tradições folclóricas; feiras e festivais; pistas para bicicletas e percur-
sos pedestres; celebrações religiosas; cuidados com animais selvagens 4.   

Concluimos que a aprendizagem informal na Croácia está a lidar principal-
mente com artes e ofícios tradicionais e a aprender sobre a cultura e história 
locais.  

Seguem-se exemplos como melhores práticas de cada grupo de iniciativa de 
aprendizagem informal/ambiente de vida.  

2.1. Oficinas de culinária: Aula de culinária mediterrânica 

O objectivo desta aula de culinária é aproximar a dieta mediterrânica, que 
está listada como património imaterial da UNESCO, aos turistas locais es-
trangeiros e nacionais, ansiosos por expandir os seus conhecimentos sobre a 
cozinha e o estilo de vida locais. A turma está concentrada em experimentar 
a vida quotidiana através de compras no mercado local, ingredientes locais e 
a sua preparação e consumo em cenários autênticos. 

As aulas decorrem durante todo o ano, com supervisão de chefs profissionais 
e são organizadas pelo Ecomuseu local, dedicado à preservação do patri-
mónio dos pescadores.   

Este curso permite aos alunos adultos adquirir conhecimentos sobre a 

4 Compare to Table 2. (Annex 2) and Table 3. (Annex 3) 
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tradição culinária local, bem como competências sobre a utilização da cri-
atividade na transmissão do património culinário. 

2.2 Cultura do vinho e da cerveja: Evento sobre o vinho e o passeio 
de Ístria 

A vinificação tem uma longa e rica tradição em todas as partes da Croácia, o 
que se reflecte em numerosos eventos e workshops dedicados à cultura do 
vinho. Este evento específico é organizado por viticultores locais na região de 
Ístria, conhecida pela produção de vinho de qualidade. O evento foi concebi-
do como um passeio guiado pelas vinhas locais numa pequena comunidade 
na Ístria, juntamente com enólogos e entusiastas do vinho. A ideia é aproxi-
mar o processo de vinificação e a sua tradição na Ístria a um público mais 
vasto, permitindo-lhes conhecer pessoalmente os enólogos, passear pelas 
suas quintas, visitar as suas adegas e provar os seus vinhos, ao mesmo tempo 
que obtêm informações sobre os tipos de vinho tradicionais e todas as con-
dições necessárias para produzir vinho de alta qualidade.  

2.3 Tradições folclóricas: Fazer pão e dançar no velho Buzet 

O evento é organizado pelo projecto turístico Istra Inspirit com o objectivo 
principal de tornar o património cultural local atractivo para turistas e hab-
itantes locais. Tem lugar no centro histórico da pequena cidade Istriana de 
Buzet e é organizado várias vezes durante o ano, principalmente durante a 
alta estação turística e a pedido.  

"Old Buzet" é um evento tão interessante para os habitantes locais como pa-
ra os turistas, uma vez que os habitantes locais podem contribuir demon-
strando velhas tradições culinárias locais, artesanato antigo e elementos da 
vida quotidiana, tais como jogos, música e dança. O evento inclui uma visita 
animada e interactiva ao antigo centro histórico de Buzet; apresentação de 

artesanato antigo; degustação de produtos locais; participação no fabrico e 
cozedura de pão caseiro; envolvimento em danças e jogos tradicionais e um 
jantar tradicional num cenário autêntico. 

Este curso permite aos alunos adultos adquirir conhecimentos específicos 
sobre o património etnográfico local, mas também adoptar uma nova ha-
bilidade de transformar recursos culturais em produto turístico e torná-los 
atractivos e acessíveis a um público mais vasto. 

2.4 Feiras e festivais: Festival das Plantas Silvestres 

Wild Plants Festival é um evento destinado principalmente àqueles que que-
rem aprender mais sobre o uso de plantas selvagens em todos os tipos de 
propósitos, mas também para aqueles que querem encontrar paz e relaxa-
mento da vida quotidiana em ambiente natural, com oferta de todo o tipo de 
actividades de bem-estar e bem-estar. 

Para preservar a longa tradição, os organizadores de eventos quiseram 
enfatizar a importância de reconhecer, colher e utilizar plantas selvagens na 
vida quotidiana. Os participantes podem aprender a utilizar plantas selvagens 
na nutrição, cosmética, aromaterapia e para outras questões de saúde. Pa-
lestrantes especializados revelam os segredos da fabricação de cosméticos 
naturais, chás, tinturas, óleos e perfumes. Tudo considerado, os participantes 
recebem conhecimentos teóricos sobre plantas selvagens locais, mas tam-
bém aprenderam muito sobre a utilização de plantas selvagens em diferentes 
áreas da vida.  

2.5 Pistas de ciclismo e trilhos para caminhadas: "Skraping" - Corrida 
Internacional de Trekking 

Škraping – International Trekking Race é organizada em Março na ilha de 
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Pašman.  É uma corrida de trekking internacional única nas rochas afiadas da 
ilha e pertence ao tipo de desportos radicais, pelo que atrai a natureza e os 
entusiastas do trekking.   

Durante a corrida, os participantes visitam locais culturais e naturais at-
raentes e, desta forma, familiarizam-se com a tradição e cultura locais. Além 
disso, é organizada simultaneamente uma Feira de Produtos das Ilhas Croatas 
que serve de estímulo para o desenvolvimento de produtos locais e para a 
preservação de espécies autóctones de animais e plantas. Excepto por ser 
activo e na natureza, o programa e as actividades de acompanhamento per-
mitem aos participantes conhecer a história e as tradições das ilhas e experi-
mentar pessoalmente a prática da utilização inovadora do património natural 
e cultural no turismo.  

2.6 Celebrações religiosas: Procissão „Za križen“ 

A Procissão “Za križen” (“Seguindo a cruz”) é uma celebração religiosa com 
500 anos, realizada todos os anos na noite anterior à Sexta-feira Santa. Tem 
lugar nas estradas entre seis aldeias da ilha de Hvar. A partir de 2009, a 
procissão está listada como património cultural intangível da UNESCO. 

É uma cerimónia religiosa única e expressão da identidade religiosa e cultural 
da parte central da ilha de Hvar. A procissão começa simultaneamente em 
cada igreja paroquial em seis aldeias, na noite anterior à Sexta-feira Santa. O 
ponto focal da procissão é a pessoa que carrega a pesada cruz de madeira. A 
procissão termina no mesmo local onde começou, no dia seguinte ao aman-
hecer, depois de passar por todas as aldeias adjacentes (cerca de 25 km). Os 
participantes participam em orações e cânticos tradicionais e são intro-
duzidos à tradição pascal muito específica de cada paróquia.  

 

2.7 Tratamento de animais selvagens: Santuário do urso Kuterevo 

O santuário do urso em Kuterevo, perto da montanha Velebit, é um lugar 
onde os voluntários cuidam de jovens ursos castanhos órfãos que não são 
capazes de sobreviver no seu ambiente natural. 

Este refúgio de ursos funciona graças aos voluntários de todo o mundo 
que permanecem o máximo de tempo possível para ajudar os jovens ursos 
a enfrentarem o seu novo ambiente. Desta forma, os voluntários desen-
volvem um forte sentido de responsabilidade pelos animais selvagens e 
pela protecção da natureza em geral. Entre outras competências, apren-
dem a trabalhar em equipa e adquirem conhecimentos abrangentes sobre 
cuidados com os animais selvagens, protecção da natureza e utilização 
sustentável dos recursos naturais. 

 

3. Descrição dos recursos educativos na educação 
não formal e na aprendizagem informal sobre o pat-
rimónio cultural e natural para adultos 

3.1 Visão geral dos currículos 

As áreas-chave detectadas nos currículos de formação não-formal podem ser 
divulgadas em dois grupos principais: conhecimentos sobre economia no tur-
ismo com competências de gestão relacionadas e conhecimentos sobre cur-
sos de produtos turísticos específicos. 

Os cursos de economia no turismo com competências de gestão relacionadas 
incluem estes tópicos de acordo com a educação não-formal na Croácia: 

5 For the full list of non-formal trainings' curricula check Table 1. (Annex 1)  
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− Noções básicas da indústria do turismo, 
− Noções básicas de gestão (por exemplo, plano de negócios), 
− Gestão cultural (princípios de interpretação; trabalho com a comuni-

dade local; gestão do património cultural; definição de produtos e 
narração de histórias), 

− Noções básicas de marketing turístico (ex., plano de marketing), 
− Noções básicas da legislação sobre turismo (ex., leis, certificados, 

permissões), 
− Comunicação empresarial (ex., cultura da fala e da escrita), 
− Competências dos Recursos Humanos, 
− Segurança no trabalho, 
− Compreender as novas tendências do mercado turístico; comporta-

mento e motivação turística, 
− Marketing digital: estratégia de marketing digital; copywriting; design 

de websites; marketing por correio electrónico, 
− Línguas estrangeiras. 

Na educação não formal na Croácia, em material de produtos turísticos es-
pecíficos pode-se falar de (com exemplos de tópicos incluídos) 5: 

− Produtos turísticos específicos (turismo cultural, turismo rural, turis-
mo de saúde, turismo de aventura, ecoturismo): inovações no turis-
mo cultural; métodos de desenvolvimento do turismo cultural; valor-
ização dos recursos do turismo rural; aspectos de bem-estar e cuida-
dos de saúde do turismo de saúde; estado actual e potencial do turis-
mo de aventura na Croácia; flora e fauna de áreas protegidas; inter-
pretação de qualidade da biodiversidade em áreas protegidas. 

− Ambiente: energia sustentável e fontes de energia renováveis; trans-
portes sustentáveis; lei ambiental; decrescimento; permacultura. 

 

3.2 Agência de Educação e Formação de Formadores 

A instituição que trata do reconhecimento das qualificações que atestam a 
conclusão do ensino primário e geral, ginásio e programas de ensino 
secundário artístico (para emprego ou continuação da educação) é a Educa-
tion and Teacher Training Agency. Algumas das principais tarefas da Agência 
de Educação e Formação de Professores referem-se à prestação de assistên-
cia profissional e consultiva na educação; participação na preparação, desen-
volvimento e implementação do currículo nacional; revisão e emissão de 
pareceres sobre programas no ensino pré-escolar, ensino primário e 
secundário geral, programas de ensino geral em escolas profissionais e edu-
cação de adultos. 

Toda a informação sobre a Agência de Educação e Formação de Professores, 
os seus objectivos estratégicos, tarefas principais e actividades actuais é dis-
ponibilizada ao público através do website em croata e inglês. 6 

As autoridades competentes responsáveis pelo reconhecimento dos diplo-
mas do ensino superior são: 

− Universidades, politécnicos e colégios croatas - para efeitos da con-
tinuação da educação na Croácia, 

− Agência para a Ciência e o Ensino Superior, Gabinete Croata ENIC/
NARIC - para efeitos de emprego na Croácia. 

De grande importância para o reconhecimento da aprendizagem anterior 
é o Quadro de Qualificações Croata (CROQF), que é um instrumento  pa-
ra regular o sistema de qualificações através de normas de qualificações 
baseadas em resultados de aprendizagem (competências) e seguindo as 
necessidades do mercado de trabalho. Permite também a ligação dos 
níveis de qualificações croatas aos níveis do Quadro Europeu de Qualifi-
cações e aos níveis do Quadro de Qualificações do Espaço Europeu do 

6 Web site: https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=1999&naziv=education-and-teacher-
training-agency 
7 Web site: http://www.asoo.hr/default.aspx?id=93  

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=1999&naziv=education-and-teacher-training-agency
https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=1999&naziv=education-and-teacher-training-agency
http://www.asoo.hr/default.aspx?id=93
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Ensino Superior. 

3.3 Agência para o Ensino e Formação Profissional e Educação de 
Adultos 

A instituição que trata do reconhecimento das qualificações que atestam a 
conclusão de programas de ensino secundário profissional (para emprego ou 
continuação do ensino) é a Agência para o Ensino e Formação Profissional e 
Educação de Adultos. Alguns dos objectivos estratégicos mais importantes da 
Agência relacionados com a educação de adultos são o alinhamento contínuo 
da educação com as necessidades do mercado de trabalho; desenvolver qual-
ificações baseadas em competências e resultados de aprendizagem; construir 
um sistema de EFP que permita a aprendizagem ao longo da vida e a mobi-
lidade. A Agência segue as orientações e processos da UE no domínio do EFP 
e da Educação de Adultos, o que inclui Estratégia de Lisboa; Educação e 
Formação 2020; Processo de Copenhaga; Quadro Europeu de Qualificações 
(QEQ) e outros. 

Toda a informação sobre a Agência para o Ensino e Formação Profissional e 
Educação de Adultos, os seus objectivos estratégicos, principais tarefas e ac-
tividades actuais está disponível ao público através do website em croata e 
inglês. 7 

 

4. Análise das necessidades de educação não formal 
e aprendizagem informal de adultos para a trans-
missão do património cultural e natural com base 
em entrevistas aprofundadas 

Como referido na Introdução deste relatório, a educação não formal e 
informal está, na maioria dos casos, a preencher a lacuna entre a edu-
cação formal que existe no país e as necessidades de formação da in-
dústria, tais como o turismo. O turismo está entre as actividades 
económicas que têm vindo a mudar rapidamente durante as últimas dé-
cadas e de acordo com as tendências socioeconómicas, ambientais e 
tecnológicas do mundo e especialmente as tendências que são im-
portantes para os potenciais clientes (reconhecidas como megatendênci-
as de clientes pela Euromonitor International). Como a educação formal 
para o turismo tanto ao nível do ensino secundário como ao nível do en-
sino superior não é capaz de seguir essas tendências e fazer alterações e 
inovações curriculares, a educação não formal preencheu a lacuna das 
necessidades de aprendizagem do turismo, oferecendo uma variedade 
de seminários educativos ilustrados em capítulos de relatórios anteriores 
(Anexos 1 e 2). 

É importante afirmar que o conhecimento para a transmissão do patri-
mónio cultural e natural na Croácia está disperso em diferentes cursos 
relativos a aspectos particulares do património. Uma das razões básicas 
para tal situação é que o património cultural é sempre tratado separada-
mente do património natural, embora durante os últimos 5 anos o patri-
mónio nacional (parques naturais e naturais) seja também tratado pelo 
nosso Ministério da Cultura.  

4.1. Análise das opiniões dos educadores de adultos sobre a edu-
cação não formal de adultos e as exigências da aprendizagem infor-
mal 

a) Utilização de recursos do património cultural (tangíveis e intangíveis) 
e natural para actividades económicas  
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O conhecimento sobre o património cultural e natural é a base para 
criar qualquer "produto" que possa ser promovido e vendido no mer-
cado turístico e fonte básica de informação para potenciais inovações, 
pelo que os educadores, enquanto inquiridos, avaliaram essas neces-
sidades como sendo as mais importantes ou médias.  

Como disse um respondente - "isto deve fazer parte da cultura geral, é 
um fundamento do orgulho comunitário, uma cola que mantém a co-
munidade unida - não só o conhecimento mas também aprender a 
apreciá-lo". A informação necessária sobre a utilização sustentável dos 
recursos naturais e culturais é avaliada como uma área enorme, mas o 
mais importante é que os potenciais empresários aprendam sobre polí-
ticas amigas do ambiente, para que possam encorajar os seus clientes a 
comportarem-se de forma responsável. Os adultos devem aprender "as 
bases do turismo", incluindo a criação de produto(s) turístico(s), mas 
também, devem aprender sobre o turismo como sector económico, des-
tino turístico, oferta e procura no turismo e intervenientes envolvidos na 
criação e venda de produtos turísticos. Como a procura turística está a 
mudar rapidamente e muitos destinos estão a competir no mercado 
turístico, os adultos devem conhecer as noções básicas de criatividade 
(possíveis fontes de ideias) e inovações (como avaliar ideias que podem 
ser exequíveis e que podem ser implementadas). Os adultos devem 
alargar os seus conhecimentos e compreensão através de exemplos de 
melhores práticas, à medida que a análise de benchmarking for avan-
çando passo a passo. 

Devem estar conscientes de uma espécie de categorização dos recursos 
(culturais, naturais; tangíveis, intangíveis, etc.), os mais importantes pa-
ra a sua região/destino e a sua disponibilidade para se tornarem parte 
do produto turístico, bem como o seu nível de atractividade (local a in-
ternacional). Devem também aprender sobre cultura e eventos contem-

porâneos (sobre gestão de eventos se vão começar a organizar eventos).  

b) Vendas e marketing; Serviços ao cliente; Competências de gestão  

As vendas e o marketing, incluindo os serviços ao cliente, bem como as 
competências de gestão são avaliados, uma vez que são necessárias 
competências e conhecimentos muito importantes para iniciar qualquer 
negócio - a duração da formação depende largamente da educação pré-
via do adulto. 

Nesta parte da educação, é a mesma que na educação formal - market-
ing e gestão são disciplinas muito vastas, desde a investigação e plane-
amento até às capacidades de vendas e gestão. Todas as etapas devem 
ser incluídas no currículo potencial - as competências dos meios de co-
municação social e de comunicação são também muito importantes e os 
adultos do século XXI que não nasceram na "era das redes sociais" têm 
de se empenhar mais na aprendizagem destas competências, tendo tam-
bém em conta a tendência de utilização de muitas fontes de informação 
por potenciais clientes. É importante "contar a história convincente e 
motivadora da sua empresa/serviço, definindo o seu segmento de mer-
cado e desenvolvendo serviços e produtos para satisfazer o seu merca-
do". Em muitos casos na Croácia, sabemos que os empresários desen-
volvem um produto e não têm conhecimentos e competências suficien-
tes para promover bem o produto e vendê-lo. 

O serviço ao cliente está sempre incluído no domínio do marketing e não 
é tratado separadamente na Croácia. O mais importante é compreender 
a motivação e as expectativas dos clientes. Para expandir as especi-
ficidades dos serviços de animadores e serviços de guias, o mais im-
portante é o conhecimento de interpretação - em vez de transmitir fac-
tos históricos, contar histórias interessantes que se relacionam com o 
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visitante é mais valioso. 

Há mais de 10 anos, o Instituto de Turismo de Zagreb ofereceu um curso 
de três dias intitulado "Do recurso à atracção turística", fornecendo 
conhecimentos básicos sobre o que deve ser feito para fazer um produto 
turístico a partir do património natural e/ou cultural. O curso foi prepar-
ado para as necessidades dos funcionários dos conselhos de turismo (a 
nível local e regional), uma vez que muitos entre eles não tinham os 
conhecimentos necessários sobre recursos, bem como sobre competên-
cias de marketing e gestão (a orientação turística na sua educação e es-
colas não era pré-requisito para a obtenção do emprego nos conselhos 
de turismo). Mas como a maioria dos que frequentaram o curso termina-
ram o ensino secundário ou tinham um diploma universitário, foi muito 
mais fácil decidir sobre o nível e profundidade de conhecimentos de que 
necessitavam. 

Especificidades como requisitos sanitários e de higiene, incluindo ali-
mentação e serviços veterinários, dependem dos serviços que a futura 
empresa irá prestar - as escolas de hospitalidade estão a oferecer edu-
cação nestes domínios, mas é quase impossível ter uma educação de 150 
horas escolares que abranja especificidades.  

As questões sobre competências de gestão foram muito específicas e 
todas elas são importantes. 

Os conhecimentos básicos sobre leis em turismo e hotelaria são também 
necessários quando se inicia um negócio.  

4.2 Análises da opinião dos adultos sobre a sua educação não for-
mal e as exigências da aprendizagem informal  

Na primeira parte, foram afirmados alguns conhecimentos específicos 
como conhecimentos sobre recursos naturais botânicos, conhecimentos 
geográficos e mais conhecimentos sobre as condições climáticas, como 
utilizar painéis solares, etc. O foco aqui foi - como atrair visitantes e co-
mo criar pacotes turísticos a partir de recursos naturais e históricos; co-
mo criar um produto moderno para melhor ilustrar a tradição e o patri-
mónio cultural. 

Em relação a vendas, marketing e competências de gestão; saber mais 
sobre possíveis fontes financeiras; como decidir sobre o preço do 
produto tendo em mente a qualidade do produto, como criar e imple-
mentar um plano de marketing, como utilizar redes sociais e em que me-
dida, como desenvolver uma brochura promocional bem sucedida e 
onde colocá-la (plano dos media). Os inquiridos também não tinham 
conhecimentos sobre animadores e serviços de guias turísticos. O plane-
amento estratégico, o desenvolvimento do plano de negócios são as 
competências mais importantes - todas as competências do 1º-11º tri-
mestre foram avaliadas como as mais importantes.  

 

5. Conclusões sobre a avaliação comparativa das 
formações existentes (educação não formal e apren-
dizagem informal de adultos) para a transmissão de 
conhecimentos culturais (tangíveis e imaterial) e 
património natural 

O mapeamento da educação não formal e da aprendizagem informal para 
adultos na Croácia mostrou uma grande diversidade em áreas temáticas e 
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na duração dos cursos. 

As formações de educação não formal, que dividimos em dois grupos - 
economia no turismo com competências de gestão relacionadas e cursos 
de produtos turísticos específicos, funcionam como um suplemento à edu-
cação formal, que não é capaz de acompanhar as rápidas mudanças na 
procura turística. Este é particularmente o caso da procura em produtos 
turísticos específicos (por exemplo, turismo cultural, turismo rural, turis-
mo de aventura). Portanto, os conhecimentos e competências adquiridos 
graças a todo o tipo de formações de educação não formal, provam ser de 
grande valor para os trabalhadores do sector do turismo e da cultura.  

A aprendizagem informal na Croácia, como já foi demonstrado, está mais 
preocupada com as competências relativas às artes e ofícios tradicionais 
(por exemplo, oficinas culinárias, cultura do vinho) e conhecimentos sobre 
história e cultura locais (por exemplo, tradições folclóricas, celebrações 
religiosas). Ao contrário da educação não formal, estas iniciativas têm uma 
duração mais curta e estão abertas a todos os interessados, na sua maioria 
sem qualquer conhecimento ou aptidões prévias necessárias. A lista das 
competências mais exigidas para a aprendizagem não formal e informal na 
Croácia é apresentada no Quadro 1 (Anexo 1). 

A análise também mostrou que a maioria das iniciativas de aprendizagem 
informal listadas estão situadas na região da Ístria, que por acaso é uma 
das regiões turísticas mais desenvolvidas da Croácia, ao mesmo tempo que 
assistimos à falta de oferta deste tipo de educação em regiões turísticas 
menos desenvolvidas, tais como a Eslavónia, Lika e Gorski kotar, onde esta 
educação seria de grande importância para um maior desenvolvimento 
regional. 

Competências exigidas para a aprendizagem não formal e informal na 

Croácia 

Tab. 1. Principais  

 

Uma das nossas recomendações é certamente a dispersão da educação 
não formal, bem como informal, por todo o país, especialmente nas 
regiões subdesenvolvidas. Além disso, sugerimos fortemente que se con-
centre mais no conhecimento do património cultural e natural de cada 
região nos currículos de formação não formal, bem como que se preste 

Competências Nº de vezes mencionadas 

De gestão em turismo 9 

etnográficas e históricas 7 

de marketing 6 

de gestão na cultura 5 

de guia 5 

Culinárias 5 

de protecção da natureza 5 

de comunicação 4 

Enológicas 4 

De artesanato 4 

Organizacionais 3 

De animação 2 

de actuação 2 
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atenção às competências relativas à interpretação do património e à ven-
da de produtos turísticos específicos. Isto confirma a grande necessidade 
de uma melhor cooperação entre a cultura e o sector turístico, já reconhe-
cida em todos os documentos estratégicos de desenvolvimento turístico 
na Croácia. 

 

6. Recomendações para a elaboração de novos 
currículos para a educação não formal de adultos 
para transmissão do património cultural (tangível e 
intangível) e natural 

Devido à cartografia das iniciativas educativas e ao inquérito realizado, pode 
concluir-se que na Croácia faltam competências em matéria de interpretação 
do património natural e cultural, seguidas de competências de marketing so-
bre como criar, promover e vender produtos turísticos. 

Assim, formamos 4 módulos / curricula Quadro 4 (Anexo 4) que abordam o 
seguinte: 
− Valorização do património local 
− Contar a história do património e da tradição locais 
− Competências empresariais básicas  
− Marketing empresarial  

Os dois primeiros módulos são baseados no património e estão estruturados 
em 35 horas de aulas. O módulo de valorização do património local está cen-
trado na identificação e mapeamento do património cultural e natural e das 
tradições a nível local e na estimativa da sua atractividade para potenciais 

visitantes. É o primeiro passo para desenvolver os recursos patrimoniais em 
atracção turística. A cartografia de iniciativas educativas na Croácia mostrou 
que existe uma grande necessidade de interpretação de qualidade e anima-
ção turística adequada quando se trata de património cultural e natural. 
Portanto, o segundo módulo, Contar a história do património local e da 
tradição, está centrado na aquisição de conhecimentos sobre técnicas de nar-
ração e princípios de interpretação para poder apresentar o património local 
de forma criativa e inovadora. 

Os dois últimos módulos são orientados para os negócios e estão também 
estruturados em 35 horas de aulas. O módulo de competências empresariais 
básicas trata de elementos centrais de cada negócio de sucesso, tais como a 
definição de visão e missão, a elaboração de um plano de negócios, a gestão 
do orçamento, a gestão de projectos e outros. O marketing empresarial diz 
respeito às principais técnicas de marketing e elementos do produto turístico, 
tais como produto, preço, local e promoção. Estes dois módulos propor-
cionam aos alunos adultos um conjunto de competências empresariais bem 
fundamentadas e, juntamente com os dois primeiros módulos centrados no 
património, oferecem um bom ponto de partida para o estabelecimento do 
seu próprio negócio relacionado com o património cultural e/ou natural.  
Os métodos educativos utilizados incluem palestras com exemplos de 
melhores práticas e discussões com empresários bem sucedidos, que devem 
estimular uma atmosfera positiva de partilha de conhecimentos e ideias en-
tre os participantes. 

O material didáctico fornecido incluirá currículo, lista de fontes, 
apresentações em Power Point, folhetos, materiais em vídeo, consultas indi-
viduais e trabalho em grupo. 
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Atividades não-formais e informais de edu-
cação de adultos na área da promoção do 

património cultural (tangível e intangível) e 
natural enquanto recurso para o desenvol-

vimento local, regional e nacional—
Relatório regional 

França 



SPECHALE | Análise de atividades de educação não formal e informal de adultos para a promoção do património cultural e natural nos 5 países da parceria| 20 

 

1. Educação não formal para a transmissão do patri-
mónio cultural (tangível e intangível) e natural  
como fonte para o local, regional e nacional  
desenvolvimento 

A educação não formal para a transmissão do património cultural e natural 
na Provença (França) está mal representada, considerando o número de pos-
sibilidades de educação formal. Estes cursos são geralmente organizados por 
instituições locais ou por centros de formação regionais, e não por univer-
sidades. 

Durante o estudo, foram identificados três temas principais de formação: 
desenvolvimento paisagístico e territorial, cursos-guia e negócios turísticos, 
cultura local e tradicional. 

1.1 Desenvolvimento territorial e da paisagem 

A maioria dos cursos de educação não formal está relacionada com a organi-
zação do território: património construído, melhoria de áreas naturais... Diz 
respeito a trabalhos tradicionais, bem como a trabalhos manuais. 

Os temas estudados são principalmente: 
1. Construção de parede de pedra seca 
2. Corte tradicional de pedra 
3. Criação/construção da paisagem  
4. Estimativa de projectos de custos 
5. Diagnóstico e estudo do projecto 
6. Gestão das especificações 
7. Informação sobre regulamentação 

8. Questões regulamentares 
9. Rede de rega 
10. Relações com os clientes 
11. Casa Ecológica 
12. Produção de plantas aromáticas 

1.2 Cursos de guia e negócios turísticos 

O turismo é uma actividade importante em França e muitas instituições, in-
cluindo universidades, oferecem uma vasta gama de cursos sobre este tema. 

São propostos poucos cursos ou workshops de aprendizagem não formal so-
bre este tema sobre os seguintes temas: 

1. Facilitação de turismo local 
2. Organisação de eventos turísticos 

1.3 Cultura local e tradicional 

1. Aprender a falar a língua Provençal 
2. Cultura e civilização 
3. Cozinha local  
4. Conhecimento culinário: local, tradicional 

5. Criação e fabrico de produtos cosméticos  
 

2. Levantamento das melhores práticas de aprendi-
zagem informal no âmbito de diferentes iniciativas 
de ambientes de vida atraentes, e tanto a aprendi-
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zagem não formal como informal exige a imple-
mentação destas iniciativas 

Uma vasta gama de iniciativas de melhores práticas é organizada no departa-
mento Alpes-de-haute-Provence e, em geral, em França.  

Diferentes temas são propostos: 

Peregrinação: O percurso de Saint-Jacques-de-Compostelle é uma das 
peregrinações mais famosas. O trilho foi criado no início do século IX e 
situa-se a cerca de 1500 km, a partir de diferentes estradas. É um des-
file religioso, bem como uma caminhada.  

Dia do Património: acesso livre a todos os museus e monumentos his-
tóricos, durante dois dias no final de Setembro. Este evento é muito 
popular em França e milhares de pessoas visitam os museus locais e 
"devem ver" locais históricos. 

Oficina de culinária: A longa tradição alimentar e culinária francesa 
continua à medida que muitas instituições oferecem workshops sobre 
diferentes temas: cozinha local, pastelaria, história de alguns pratos 
bem conhecidos. Adultos e crianças podem aprender a cozinhar com 
produtos e conhecimentos locais. 

Trek and running: Muitos caminhos de corrida já estão planeados no 
território da Provença, cada vez uma oportunidade para descobrir 
tradições locais e paisagens específicas: 
A. Caminhada e produto local: um tema específico é por vezes associ-
ado a uma corrida: por exemplo, a corrida do queijo. 
B. Caminhada e restaurante: a associação anrestaurante oferece-se 

para combinar uma caminhada de um dia e um almoço num restau-
rante local. O restaurante tem de ser um "bistro", um pequeno café ou 
um restaurante numa pequena aldeia. A viagem é sempre uma opor-
tunidade para se encontrar com agricultores locais e para aprender 
mais sobre a sua cultura. 
C. Viagem de bicicleta de montanha: muitas viagens pela região PACA 
para pessoas treinadas.  
D. Viagem de bicicleta: viagem em família para descobrir a paisagem 
rural e alguns pontos surpreendentes.  

Viagem de descoberta: no departamento de Alpes-de-haute-Provence, 
muitas aldeias organizaram um jogo de cartas. O objectivo é resolver 
um enigma dado pelo centro de informação turística. Os visitantes uti-
lizam cartões e dicas, e seguem um itinerário de visita pela aldeia. É 
uma oportunidade de descobrir o ambiente e o património cultural. 
Construção de uma pequena cabana de pedra seca: típica da região da 
Provença, aprender a construí-la e também a utilizar o ambiente. Estas 
oficinas destinam-se principalmente a crianças. 

Agro turismo: diferentes redes estão a oferecer um contacto directo 
entre produtores e consumidores. A população local e os turistas po-
dem aceder facilmente aos produtos locais e conhecer os agricultores. 
Os produtores são membros da associação e estão dispostos a dar uma 
volta pelas suas terras, a vender os seus produtos. 

Museu e jardins: Museu Artemisia em Forcalquier e Museu Botânico 
Ethno de Salagon em Mane, sensibilizar o público para as plantas e 
tradições locais - a história das plantas, o seu significado, a sua uti-
lização de acordo com as suas propriedades e por vezes a sua 
produção. 
O jardim das plantas tintoriais pode também ser uma oportunidade 
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para aprender mais sobre as cores vegetais.  
Estes são apenas alguns exemplos de numerosas escolhas de museus 
no departamento de Alpes-de-haute-Provence. 

Castelos: quer seja para descobrir mais sobre arquitectura antiga ou 
para caminhar num jardim, aprende-se sempre muito de história 
francesa visitando castelos locais. São organizados eventos especiais: 
festivais de música, abertura do jardim, palestras sobre a história dos 
castelos. 

Locais notáveis: na região Provença-Alpes-Côte d'Azur, os Ocres estão 
cheios de cores e vegetação. Duas antigas pedreiras propõem um 
agradável passeio num labirinto multicolorido, com muitos sinais expli-
cativos sobre a história dos ocres e da região. Uma viagem em família, 
bem como uma viagem escolar. Os Rustlers ochre's são até denomina-
dos de "Colorado Provençal".  

Campo de trabalho voluntário: um campo dura 2 ou 3 semanas e é 
uma transferência de conhecimentos, património natural, e imple-
mentação de soluções ambientais para a renovação de bens con-
struídos. Uma experiência excepcional a que todos podem aderir e 
beneficiar. As construções são realizadas de manhã e as tardes são 
dedicadas à descoberta do território. 

Visita guiada: um guia qualificado pode levá-lo a uma visita guiada de 
um dia, ou durante algumas horas, pelo campo. Esta viagem é uma 
oportunidade de visitar locais e lugares excepcionais apenas conheci-
dos pelos habitantes locais.. 

Há muitas possibilidades de aprender mais sobre o património cultural atra-
vés de actividades de aprendizagem informal. Durante todo o ano, para a 

população local e turistas, há sempre uma forma de descobrir a tradição, a 
cultura e o modo de vida franceses. 

O Quadro 3 do Anexo3 apresenta as competências necessárias para frequen-
tar a aprendizagem informal e não formal. 

A competência mais citada é a capacidade de comunicar facilmente com os 
outros, sendo capaz de partilhar os conhecimentos.  

Também digna de nota, a capacidade de apresentar a informação em termos 
simples; quer seja um animador ou sinais explicativos, é importante fornecer 
ao público a informação correcta, mas também é necessário vulgarizá-la. 

Outras competências estão na seguinte ordem: competências de organiza-
dor, competências de guia turístico (que vai com a capacidade de comunicar 
com facilidade e organização), competências históricas, competências ar-
tesanais, competências territoriais sobre conhecimentos locais, competências 
botânicas. 

Além disso, é de notar que quase todas as exigências de aprendizagem não 
formal e formal requerem uma mente inquisitiva. 

 

3. Análise das necessidades de educação não formal 
e aprendizagem informal de adultos para a trans-
missão de património cultural (tangível e intangível) 
e natural, com base em dados de entrevistas apro-
fundadas. 
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As entrevistas foram realizadas com adultos que participam ou participarão 
na transmissão do património cultural e natural através de iniciativas locais. 
Os participantes foram: guias turísticos, funcionários de centros de in-
formação turística, facilitadores e professores. 

A maioria deles tinha um nível de ensino superior, entre 26 a 46 anos de 
idade e mais de 11 anos de experiência. 

As pessoas entrevistadas especificaram as necessidades de formação para 
quatro áreas diferentes: património natural e cultural e actividades 
económicas, vendas e marketing, serviços ao cliente, e gestão. Contudo, os 
inquiridos não sugeriram uma duração da formação para cada necessidade 
específica. Disseram que dependerá da duração total do curso e dos princi-
pais objectivos do curso. 

Para cada área de necessidades, as necessidades de formação mais citadas 
são enumeradas abaixo. 

Na transmissão como um recurso para actividades e competências 
económicas, as necessidades de formação são: 

- Conhecimento dos recursos naturais regionais e uma utilização sus-
tentável dos recursos naturais e culturais. 

 - Conhecimentos botânicos e geográficos  
-Plantas e vida selvagem da região 
-Utilização das plantas e da sua história: o que são e porque 
estão aqui 

- Competências artesanais 
  -Que produto local é fabricado usando que recursos naturais 
  -As plantas e seus usos  
 

Em Vendas e Marketing, as necessidades identificadas são: 

- Promoção de produtos de qualidade 
- aprender fazendo 
- uso dos media mais apropriados para promover produtos con-
cretos 

Em Serviços ao cliente, são principais necessidades: 
- Conservação da natureza  
  -Não impactar nos animais e plantas 
  -Conhecer boas práticas de colheita silvestre 
  -Saber usar químicos e ferramentas 
- Cozinha e refeições são parte da herança familiar 

  -aprender fazendo: ex. Preparação de um aperitivo da casa 

Em Gestão, as necessidades de formação são competências muito im-
portantes a adquirir, mas não directamente ligadas ao património natural e 
cultural, não sendo a prioridade dos inquiridos. Os inquiridos mencionaram 
competências como: 

- Como ser um bom gestor sem comprometer a sua ética 
- Ser capaz de lidar com um grupo de pessoas com diferentes com-
petências e antecedents 
- Ser capaz de construir um plano de negócios 

 

4. Conclusões sobre o benchmarking das formações 
existentes (educação não formal e aprendizagem in-
formal de adultos) para a transmissão do patri-
mónio cultural (tangível e intangível) e natural 
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As possibilidades de aprendizagem informal estão bem representadas na 
Região Alpes-de-haute-Provence e em França em geral. Há um número 
crescente de pessoas, turistas e locais, dispostos a aprender mais sobre 
o património cultural e natural. Este interesse leva ao desenvolvimento 
de oficinas e actividades propostas por cada território.  

Os temas abordados podem variar, dependendo da época do ano, mas 
dizem principalmente respeito a actividades familiares e eventos ao ar 
livre.   

As oportunidades de aprendizagem não-formal são menores. Estes cur-
sos são, na sua maioria, de formato convencional baseado em salas de 
aula, utilizando material convencional, tal como curso de conferências, 
folheto educacional e, por vezes, um módulo prático/viagem de campo. 
Os participantes adquirem novas competências e conhecimentos teó-
ricos e práticos.  

É importante notar que todos os participantes estão a fazer um curso de 
aprendizagem não formal como uma formação profissional contínua e 
não como uma formação inicial. A principal razão é que o curso de 
aprendizagem não-formal não é flexível. Os cursos são planeados numa 
altura específica do ano, que era necessária para estar disponível, e não 
é compatível com um trabalho a tempo inteiro. Além disso, requer a mu-
dança para perto do centro de formação.  

Os principais temas estudados são os relacionados com o desenvolvi-
mento da paisagem e do território.  

Recentemente, foram criados novos cursos de aprendizagem não -formal 
sobre a cultura local e tradicional provençal.  

Não há demasiada escolha de curso de aprendizagem não formal, e os 
temas propostos podem não satisfazer os interesses dos adultos. Além 
disso, são realizadas comunicações limitadas para promover estes cursos 
de educação não formal que são depois misturados com cursos de edu-
cação formal. Uma melhor comunicação sobre cursos de aprendizagem 
não-formal ajudaria as pessoas a encontrá-los, a expressar o seu inter-
esse e a inscrever-se. 

A utilização de material inovador permitiria que mais pessoas aderissem 
a cursos de aprendizagem não-formal.  

Um curso on-line oferece horas flexíveis de aprendizagem e permite o 
registo de estagiários que vivem longe do centro de formação. Além dis-
so, as actividades interactivas poderiam facilitar a participação dos for-
mandos num curso não formal: organizar um desafio, partilhar a sua ex-
periência num chat, organizar grupos de trabalho ou organizar activida-
des práticas durante o fim-de-semana ou à noite.  

 

5. Recomendações para a elaboração de novos  
currículos para a educação não formal de adultos 
para transmissão do património cultural (tangível e 
intangível) e natural 

Os dados recolhidos evidenciam as competências necessárias para a trans-
missão do património natural e cultural. Levanta uma necessidade real de um 
curso de formação e de alguns objectivos.  
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Principais objectives são: 
• O território:  

-Flora e fauna: botânica, recursos, geografia, usos, produção, etc. 
 -História, incluindo história ligada às plantas 

• Conservação da natureza e do património natural 
• Aprender fazendo: artesanato, cozinha, etc. 
• Comunicação:  

-Promoção de produtos do território com alta qualidade 
-Gestão em grupo 

• Gestão:  
- Plano de Negócios 
- Gestão ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Please see definitiono of main terms in common introduction of  the survey. 
14 Information in the Annex 1, Table 1 
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cação de adultos na área da promoção do 
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Itália 
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1. Introdução  

O inquérito realizado no território italiano, na região do Piemonte, e a análise 
realizada mostram uma situação poliédrica e rica. É de notar que a região do 
Piemonte é rica em itinerários culturais, históricos e artísticos, atravessando 
vários séculos e abrangendo cada aspecto da região: da arquitectura à arque-
ologia industrial, das cidades ao campo, inspirada por eventos, pessoas, len-
das, curiosidades, espiritualidade ou capacidade artesanal e manual. A região 
reúne tradição industrial, inovação, um poderoso impulso para a investigação 
e desenvolvimento, lazer e entretenimento, artes e gostos e aromas requin-
tados. 

Especificamente, a região do Piemonte destaca-se pela sua rica oferta nos 
campos analisados, pois os dados mostram que tanto a aprendizagem não-
formal como a aprendizagem informal são variadas. 13 

 

2. Educação não formal para a transmissão de cul-
tural (tangível e intangível) e natural património co-
mo fonte para o desenvolvimento local, regional e 
nacional 

Analisando o leque de educação não formal que promove a transmissão do 
património natural, cultural, turístico e histórico como fonte para as activida-
des de desenvolvimento local, regional e nacional, pode-se concluir que a 
oferta é imensa. Por este motivo, a análise concentrou-se na região de Pie-
monte.  

Esta oferta de educação não-formal pode ser dividida nos seguintes grupos: 
− Turismo 
− Alimentação, sabor e gastronomia 
− Património e desenvolvimento/promoção cultural 
− Estratégia dos media sociais para a cultura 
− Competências transversais na cultura 

A maioria dos cursos e percursos de formação oferecidos está ligada às ne-
cessidades gerais do sector: a promoção do património cultural do Piemonte 
e a utilização de produtos culturais e turísticos sustentáveis requer uma vasta 
gama de conhecimentos, competências, capacidades e a atitude correcta. 
Um conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes expressou as competên-
cias necessárias em cada campo de aplicação. 

Em Piemonte, as vias e cursos de formação são oferecidos por várias institui-
ções e agências de ensino superior (universidades, agências de formação 
presentes nas 8 províncias do Piemonte, associações regionais e locais, con-
federações de trabalhadores, etc.).  

A oferta de educação não formal inclui também vários programas de edu-
cação estabelecidos por associações culturais, pequenas e médias empresas, 
organismos privados, sobre a compreensão dos valores do património de ex-
celência italiano como a gastronomia, o vinho e a gastronomia, combinados 
com a valorização das artes e dos edifícios históricos.14 

Os cursos de educação não formal oferecidos mostram tipologia e duração 
diferentes; tanto a formação individual como em grupo, como o e-learning, 
estão disponíveis. Frequentemente, são utilizados métodos de aprendizagem 
combinados - aprendizagem presencial, aprendizagem à distância, e-learning 
e testes, complementados também por exames práticos em locais específi-
cos. Em particular, a duração dos cursos varia muito para os específicos de 
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turismo, na categoria de aprendizagem não formal, entre as 400-600 hrs e as 
1800 hrs.  

A qualificação dos instrutores dos cursos é variada, mas na sua maioria são 
académicos e especialistas na sua área, com muita prática e experiência, bem 
como treinadores qualificados em crescimento (negócios). 

 

3. Mapeamento das melhores práticas de aprendi-
zagem informal em iniciativas de ambientes de vida 
atraentes, e exigências de aprendizagem não formal 
e informal para a implementação destas iniciativas 

Em Itália, existe uma vasta gama de exemplos de melhores práticas no campo 
da aprendizagem informal que podem ser utilizados para a aplicação de 
valores naturais, culturais, turísticos e históricos. Feiras, festivais, eventos, 
projectos, são frequentemente organizados por administrações públicas, 
grupos de voluntários, jovens trabalhadores, associações de artesãos, produ-
tores artesanais, centros de informação turística, edifícios históricos e associ-
ações de museus, organismos religiosos, artistas, associações sem fins lucra-
tivos, PMEs, grupos folclóricos, etc. 

Os exemplos de melhores práticas em Itália podem ser divididos em vários 
grupos: 
− Comida,gastronomia,eventos de património 

culinário,passeios,workshops e encontros de degustação  
− Festivais e eventos de artes (música, cultura, literatura) 
− Exposições e eventos de artes (pinturas, artesanato, artes aplicadas) 

− Festas folclóricas municipais a nível local 
− Corridas de cavalos e Exposições/Feiras Internacionais de cultura e re-

cordação histórica (como Idade Média ou Risorgimento italiano)  
− Peregrinações e visitas sagradas a santuários e montanhas sagradas 

(sítios da UNESCO) 
− Feiras e exposições de artesanato e artesanato  
− Agroturismo e visitas a quintas, passeios, workshops e encontros de 

degustação 
− Excursões urbanas e visitas a cidades (ambas para grandes cidades - 

Torino, Asti - do que aldeias)  
− Visitas e visitas guiadas a residências reais (castelos, palácios reais, 

residências, jardins históricos) 
− Passeios naturais, passeios na natureza, passeios de bicicleta, visitas a 

parques, navegação no rio, passeios a cavalo(ao ar livre)  
− Eventos sociais, festas, festivais (dirigidos a pessoas com necessidades 

ou para migrantes). 

Milhares de eventos e excursões são organizados anualmente no Piemon-
te, nas 8 províncias, com uma variedade extremamente grande.   

A forma mais comum de aprendizagem informal são os eventos temáticos, 
feiras e festivais, mas para além destes são muito populares as actividades 
de aprendizagem tradicional, aquisição de competências artesanais, visitas 
culturais a edifícios históricos, actividades ao ar livre e eventos de de-
gustação. 

A aprendizagem informal parece ser uma prática muito difundida: o eleva-
do número de sítios, quintas, fábricas, associações de produtores/
promotores agro-turísticos, associações locais de cidadãos, propõem uma 
grande variedade de ofertas. Isto é verdade especialmente nos domínios 
vocacionais/tradicionais da região do Piemonte (que coincidem principal-
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mente com os da gastronomia, vinhos, cozinha tradicional, agricultura, 
agricultura biológica, artesanato, etc.).  

Também a aprendizagem não formal mostrou um elevado número de en-
tradas e estudos de caso: cuidam da formação sobre turismo e património 
cultural em geral, com enfoque, entre outros, na prestação de serviços, 
marketing turístico, construção de um produto cultural e/ou turístico, 
tecnologias de apoio ao turismo, gestão de clientes e hospitalidade, gestão 
de estruturas receptivas ao turismo, comunicação e empreendedorismo.  

Além disso, uma boa parte da criatividade e inovação foi encontrada em 
muitas outras ofertas: nos campos acima citados - e especialmente nos 
sectores do vinho e da gastronomia - muitas iniciativas são construídas em 
torno do conceito de experiência sensorial, experiências alimentares, per-
cursos tradicionais (artesanato e relacionados com a alimentação), 
caminhos e circuitos históricos e patrimoniais.  

Organizações reconhecidas de provadores de vinho e sommeliers (AIS, 
ONAV) são bem conhecidas no mercado da formação em Itália.  Adegas, 
adegas, locais de produção de vinho, quintas, fábricas que trabalham com 
produtos locais (avelãs, ervas aromáticas) propõem visitas especiais, visi-
tas guiadas, cursos de degustação, experiências de todos os tipos, abrindo 
as suas portas para que os visitantes possam experimentar não só o local 
mas a própria produção a partir do interior, a sua história e as técnicas 
utilizadas. A mesma oferta é oferecida por organizações e associações de 
provadores de queijo, mel, café, salame, chocolate, frutas e água.  

O outro domínio para o qual muitas ofertas podem ser trazidas de volta é 
o das actividades ao ar livre e naturais: estas são um impulso sólido para a 
oferta ambiental e turística também no Piemonte. As entradas mostram 
ofertas relacionadas com as experiências naturais (caminhadas, guias de 

acompanhamento a sítios naturais, excursões de bicicleta, etc.) e em geral 
todas as práticas relacionadas com a experiência de sítios ambientais/
naturísticos de algum valor. 

Além disso, outras ofertas semelhantes podem ser rastreadas no domínio 
ambiental/natural: várias quintas, fábricas e agro-turismo propõem visitas, 
passeios e mesmo alojamentos, oferecendo assim experiências de apren-
dizagem informal aos visitantes. 

As exigências de aprendizagem não formal, que estão relacionadas com as 
actividades de aprendizagem informal mencionadas anteriormente, são 
por vezes, com prioridade, oferecidas a pessoas com necessidades espe-
ciais ou pertencentes a categorias desfavorecidas (desempregados, pes-
soas pouco qualificadas). 

 

4. Análise das necessidades de educação não formal 
e aprendizagem informal de adultos para a trans-
missão do património cultural (tangível e intangível) 
e natural (com base em dados de entrevistas  

O cenário que resultou das entrevistas é muito variado.  

Questionário A. 

A importância natural e cultural (tangível e intangível) como recurso para as 
actividades económicas mostrou uma pontuação média, um bom equilíbrio 
entre "muito importante" e "não importante", tão subjacente que o campo é 
bem mantido em consideração. As horas potenciais necessárias para um cur-

15 Source:  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/stati-generali-turismo 
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so, tal como declararam os inquiridos, foram muito variadas. Variavam princi-
palmente entre 4 hrs a um máximo de 30 hrs. 

Por outro lado, o domínio "Vendas e marketing" obteve números sensivel-
mente mais elevados, por isso um pouco menos importantes em comparação 
com a primeira secção. O potencial de horas necessárias para um curso var-
iava principalmente entre 2 hrs a um máximo de 30 hrs. 

Além disso, a secção sobre "Serviço ao cliente" apresentou um número mais 
elevado, os inquiridos consideraram este domínio sensivelmente menos im-
portante. O potencial de horas necessárias para um curso era mais uma vez 
muito variado e era composto principalmente entre 3 hrs e 30 hrs. 

Quanto ao domínio "Competências de gestão", mais uma vez, a situação re-
flecte um bom equilíbrio, a importância média do assunto foi a tendência 
geral. As horas potenciais necessárias para um curso indicado pelos inquiri-
dos foram novamente compreendidas principalmente entre 3 hrs e 30 hrs. 

Questionário B. 

A importância do património natural e cultural (tangível e intangível) como 
recurso para actividades económicas mostrou, mais uma vez, uma pontuação 
média entre "muito importante" e "não importante". As horas sugeridas para 
um curso, tal como declarado pelos inquiridos, foram extremamente vari-
adas, variando principalmente entre 2 hrs a 40 hrs. 

Também neste caso, o domínio "Vendas e marketing" obteve valores sen-
sivelmente mais elevados, mas ainda assim, em média, com um bom 
equilíbrio. As horas potenciais necessárias para um curso variavam principal-
mente entre 2 hrs a um máximo de 40 hrs. 

A secção sobre "Serviço ao cliente" mostrou o menor grau de importância, 
contudo, os inquiridos responderam ao potencial de horas necessárias para 
um curso com o intervalo mais amplo: entre 0 hrs e 50 hrs. 

Finalmente, em relação ao domínio "Competências de gestão", a tendência 
geral foi semelhante à anterior. Mais uma vez, contudo, o potencial de horas 
necessárias para um curso indicado pelos inquiridos era composto principal-
mente entre 0 hrs e 60 hrs. 

 

4. Conclusões 

Vários cursos de formação analisados baseiam-se na prática e em experiênci-
as práticas: alguns deles incluem um bom número de horas passadas em 
estágios, outros incluem a aprendizagem por meio da prática; lições práticas, 
durante as quais o indivíduo é solicitado a realizar uma actividade, são quase 
sempre encontradas ao lado de lições teóricas.  Além disso, as instituições 
que ministram os cursos são variadas: há as públicas, a nível regional e/ou 
nacional, e as privadas também. Algumas delas são empresas que não estão 
directamente ligadas ao mundo das formações (por exemplo, empresas 
vinícolas e alimentares, fábricas, até museus) que, no entanto, ministram cur-
sos de diferentes tipos.  

Existem vários locais (por exemplo, quintas, fábricas, agroturismo que pro-
porciona visitas e/ou visitas que podem ser assimiladas a iniciativas de apren-
dizagem informal. 

Todas as pessoas envolvidas são especialistas nos sectores, quer sejam 
professores, formadores, guias ou simplesmente o(s) proprietário(s) do local 
que ministra(m) os cursos. Globalmente, a análise mostra uma divisão sub-
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stancial em duas categorias principais: por um lado, existe uma oferta espe-
cializada bastante rica no campo do património cultural e turismo, que pro-
porciona cursos de formação exaustivos e abrangentes. Estes cursos 
abordam todos os principais aspectos do tema (negócios e marketing, ac-
olhimento e serviço ao cliente, línguas, tecnologias, etc.). São bem estrutur-
ados, com programas articulados que se estendem por cerca de centenas a 
alguns milhares de horas de formação, e todos incluem uma parte conspícua 
de aprendizagem prática (por exemplo, estágios). 

Por outro lado, podem encontrar-se outros cursos de formação, mais recen-
tes, mais informais e criativos, que parecem ter também um elevado valor 
social (reintegrando indivíduos desfavorecidos na sociedade, dando-lhes no-
vas competências dispensáveis) e ao mesmo tempo explorando alguns dos 
domínios-chave do território (sobretudo as tradições italianas em matéria de 
alimentação, vinhos, artesanato, etc.)  

Estes cursos são menos estruturados, mais curtos no tempo, mais criativos e 
tendem geralmente a expandir a oferta incluindo temas mais originais; por 
exemplo, cuidam do desenvolvimento de novas competências tais como nar-
ração de histórias, competências práticas, competências sensoriais, com-
petências de entretenimento e assim por diante. Além disso, parecem con-
struir um tipo diferente de figura (ver a figura do embaixador/contador da 
marca).  

Finalmente, também em relação às instituições que ministram os cursos, ex-
iste uma divisão principal: de um lado encontra-se um panorama de agências 
e instituições de formação, ONG, associações de produtores/promotores, 
associações locais de cidadãos, enquanto do outro lado existem fábricas, mu-
seus, supermercados, quintas orgânicas que desenvolveram uma "oferta de 
formação" ao lado dos seus negócios principais. 

Assim, fundindo estas duas abordagens, uma oferta múltipla mostra: uma 
que valoriza os temas tradicionais mas que, ao mesmo tempo, inclui carac-
terísticas inovadoras.  

 

5. Recomendações para a elaboração de novos 
currículos para a educação não formal de adultos 
para transmissão do património cultural (tangível e 
intangível) e natural 

Deve tomar nota dos Estados Gerais de Turismo da Região Piemonte (Stati 
Generali del Turismo) promovidos pela Região Piemonte. A iniciativa, levada 
a cabo em 2018, envolvendo mais de 1100 actores locais, baseou-se numa 
metodologia centrada no envolvimento amplo e representativo de temas 
públicos e privados, estimulando a comparação orientada e o intercâmbio de 
experiências entre os vários protagonistas locais do sector turístico, incor-
porando ideias, reflexões e propostas sobre o território piemontês. 

Os resultados e decisões tomadas pelos participantes são: 

1. Piemonte deve tender a tornar-se um destino turístico "slow" centrado no 
turismo ao ar livre e no turismo slow; 

2. Considerando a grande oferta de excelentes produtos alimentares e viníco-
las, o segundo produto a ser melhorado é definitivamente o turismo gas-
tronómico e enológico; 

3. O património cultural, histórico e artístico de Piemonte pode ser ainda 
mais valorizado nos Destinos do Piemonte através do reforço do turismo cul-

18 Analyses and conclusions in this section  are based on the  information presented in Annex 1,  Table 1.  
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tural; 

4. Finalmente emerge a alma desportiva de Piemonte, um destino capaz de 
oferecer propostas e experiências destinadas a promover o produto do turis-
mo desportivo. 

Apoio e sustento por Região em outras medidas destinadas a: 
− formação de operadores públicos e privados 
− a sensibilização para o acolhimento, em particular para um turis-

mo para todos 
− sensibilização dos residentes para o seu próprio território 
− promoção de uma série de "encontros para se conhecerem" en-

tre e com os operadores do sector. 15 

Assim, com base nas informações obtidas durante a análise da situação no 
Piemonte, e no endereço específico dado pela Região do Piemonte com a 
estratégia acima referida, os tópicos que deveriam ser incluídos no programa 
de educação não formal para adultos foram identificados da seguinte forma: 

− alargar o entendimento sobre o património e os recursos culturais, 
históricos e artísticos regionais  

− concentração no turismo ao ar livre, turismo lento e gastronomia 
(enoturismo) 

− informação sobre a utilização sustentável dos recursos naturais e cul-
turais 

− Comunicação institucional  

− Estratégia de desenvolvimento e marketing para audiências  
Serviço ao cliente e acolhimento. 
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Atividades não-formais e informais de edu-
cação de adultos na área da promoção do 

património cultural (tangível e intangível) e 
natural enquanto recurso para o desenvol-

vimento local, regional e nacional—
Relatório regional 

 

Letónia 
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1. Educação não formal para a transmissão do 
património cultural (tangível e intangível) e natural 
como fonte para o desenvolvimento local, regional e 
nacional 18 

Na Letónia, a educação não formal para a transmissão do património cultural 
e natural como fonte para o desenvolvimento local, regional e nacional está 
sobretudo relacionada com o desenvolvimento do turismo natural, cultural e 
histórico.  

A utilização sustentável do património natural, cultural e histórico para 
produtos turísticos (a sua promoção, vendas, serviço ao cliente) requer uma 
vasta gama de conhecimentos, competências, capacidades e a atitude 
correcta. 

Um conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes formam as 
competências necessárias em cada um dos campos de aplicação. 
Ao examinar o leque de educação não formal que promove a transmissão do 
património natural, cultural e histórico como fonte para as actividades de 
desenvolvimento local, regional e nacional, pode concluir-se que a oferta é 
ampla. Esta oferta de educação não-formal pode ser dividida em vários 
grupos. 

1. Cursos-guia.  Um dos maiores grupos de oferta de educação não formal é 
o dos cursos-guia organizados por associações de guias, IES, centros privados 
de educação não formal e museus, em colaboração com municípios, agências 
municipais de turismo e proprietários ou gestores individuais de atracções 
turísticas. Os cursos-guia podem ser divididos da seguinte forma: 

− Cursos de formação e certificação de guias de rotas/atracções 

específicas para várias rotas locais, sítios naturais, históricos e 
culturais (solar, castelo, museu), trilhos de natureza, etc. 

− Cursos para guias de cidades com requisitos de certificação 
específicos para guias de uma determinada cidade; 

− Cursos de formação geral para gestores de grupo e guias, 
centrando-se mais no desenvolvimento de competências de 
gestores de grupo e de turismo no estabelecimento de rotas e 
na gestão de grupos turísticos ou na organização da execução de 
planos de rotas e de grupos de acompanhamento. 

 2. Cursos para uma compreensão mais profunda dos valores e tradições 
culturais e históricas da Letónia, tradições artesanais e artesanais, valores 
naturais, e a utilização destes valores para criar um produto turístico. Tais 
cursos são oferecidos por várias instituições de ensino superior letãs como 
programas de aprendizagem ao longo da vida. Merecem especial destaque a 
Universidade Vidzeme de Ciências Aplicadas, Universidade de Liepaja, 
Academia de Tecnologias de Rezekne, Colégio Universitário de Ventspils, 
Universidade de Daugavpils. Este grupo de oferta de educação não formal 
inclui também vários programas de educação não formal estabelecidos por 
museus sobre a compreensão dos valores da arte e do património da cultura 
popular, bem como a aprendizagem de métodos individuais. Os tópicos dos 
cursos variam: 

1. Cultura tradicional letã 
2. História da cultura e turismo letões 
3. Geografia turística da natureza da região do Mar Báltico 
4. Noções básicas de ecoturismo 
5. Ecoturismo e turismo sustentável 
6. Possibilidades de desenvolvimento turístico sustentável em 

territórios naturais especialmente protegidos 
7. Organização e gestão de actividades recreativas 
8. Topografia e deslocação na natureza 



SPECHALE | Análise de atividades de educação não formal e informal de adultos para a promoção do património cultural e natural nos 5 países da parceria| 35 

 

9. Competências práticas na concepção de um projecto de jardim 
decorativo 

10. Diversidade das expressões de arte  
11. Fazer poções de ervas medicinais 
12. Soluções tradicionais e não tradicionais de tecidos de croché e 

malha em vestuário e interior 
13. 30.000 anos em 80 horas. Ciclo de história da arte 
14. Costura de camisa de túnica folclórica feminina (com armadilhas 

nos ombros) 
15. Desenvolvimento do produto do turismo rural do património 

histórico. 

3. Cursos de negócios turísticos. Estes cursos desenvolvem competências 
necessárias para estabelecer e gerir uma empresa de turismo e utilizar os 
valores dos valores naturais, culturais e históricos nas empresas.  Tais cursos 
são oferecidos por vários centros de formação e IES de negócios, associações 
profissionais. Amongthemare Turība Universidade, Vidzeme Universidade de 
Ciências Aplicadas, Associação de Turismo Rural da Letónia "Lauku Ceļotājs", 
Associação de Hotéis e Restaurantes da Letónia, Centro de Consultoria e 
Formação Rural da Letónia e Rede de Ajuda Rural, vários centros de formação 
privados. Muitas vezes estes cursos são financiados por fundos europeus. Um 
exemplo de uma educação não-formal específica é a aquisição de 
competências de caçador oferecida pela Escola Técnica Ogre. Tópicos dos 
cursos: 

1. Organização do negócio turístico 
2. Organização e gestão dos serviços de turismo 
3. Cursos de gestão turística 
4. Como iniciar um negócio 
5. Turismo e indústrias relacionadas inovação tecnológica e 

formação da produtividade dos empregados 
6. Apoio à juventude rural para promover o empreendedorismo 

7. Gestão e políticas dos parques naturais 
8. Programa de treino de vida em viagem R4F (Ready for the 

future) "Responsabilidade Social Empresarial para Operadores 
Turísticos e Agentes de Viagens" 

9. Programa de formação para empresários de turismo activos 
10. Formação profissional de mentores 
11. Segurança num local de turismo rural 
12. Programa de formação para empresários de turismo activos 
13. Caçador 

4. Um grupo especial de serviços de não-formalucação são cursos de auto-
aprendizagem com uma plataforma de discussão e oportunidades de 
envolvimento com consultores individuais fornecidos pela Associação de 
Turismo Rural da Letónia "Lauku Ceļotājs". A gama de cursos oferecidos pela 
Associação é ampla e estreitamente relacionada com a utilização do 
património natural, cultural e histórico no desenvolvimento de produtos 
turísticos e na prestação de serviços turísticos. A gama de cursos oferecidos é 
ampla: 

1. Desenvolvimento do produto do turismo rural do património 
histórico 

2. Critérios para produto de turismo rural de património histórico 
3. Marketing para produto de turismo rural de património histórico 
4. Guia para empresários de turismo "The Historica land 

Contemporary Garden" (A terra histórica Jardim 
Contemporâneo) 

5. Concepção de serviços para pequenas e microempresas rurais 
6. Instruções para o funcionamento de explorações agrícolas sobre 

como se preparar e iniciar o acolhimento de turistas 
7. Segurança do turismo rural 
8. Organização de eventos e celebrações anuais 
9. Cozinha letã 

https://nometnes.gov.lv/camps/list) 
http://www.jardi.lv/?lapa=raksts&id=24  

https://nometnes.gov.lv/camps/list
http://www.jardi.lv/?lapa=raksts&id=24
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10. Arquitectura letã, interior e paisagem 
11. Recomendações para o registo e integração de pequenas 

empresas em registos de empresas em linha 
12. Como abrir uma quinta de bens rurais para os visitantes 
13. O que é uma quinta de bens rurais 
14. Estratégia de marketing do património culturalh para o turismo 

rural 
15. Actividades turísticas na natureza 
16. Segurança num local de turismo rural 
17. Biodiversidade de uma quinta rural 
18. Utilização cuidadosa dos recursos naturais 
19. Materiais de construção e acabamento amigos do ambiente 
20. Como criar o seu próprio website 
21. Património culinário no turismo rural 

A organização de cursos de educação não formal oferecidos neste grupo é 
diversificada - estão disponíveis serviços tanto de peritos individuais como de 
consultores, assim como formação para grupos e e-learning.  

São frequentemente utilizados métodos de aprendizagem combinados - 
aprendizagem presencial, aprendizagem à distância, e-learning e testes, 
complementados também por exames práticos em sítios específicos. 

A qualificação dos instrutores dos cursos é variada, mas na sua maioria são 
académicos e especialistas na sua área com muita prática e experiência, bem 
como treinadores qualificados de crescimento (negócios). 

Os temas menos representados nos cursos de educação não formal sobre a 
utilização do património natural, cultural e natural nos negócios são: 

− Serviços específicos de atendimento ao cliente 
− Venda de produtos turísticos naturais, culturais e históricos 

− Competências de animador turístico no desenvolvimento e 
gestão de produtos e programas turísticos, utilizando recursos 
naturais, culturais e históricos de forma sustentável 

− Criatividade e inovação no desenvolvimento de produtos 
turísticos utilizando recursos do património natural, cultural e 
histórico 

− Colaboração no desenvolvimento de pacotes de produtos 
turísticos (clusters) e na diversificação dos produtos turísticos 
através das oportunidades oferecidas pelo património natural, 
cultural e histórico. 

− Aquisição de um conhecimento profundo das relações dos 
valores naturais, culturais e históricos locais com o conjunto do 
património cultural europeu e mundial. 

 

2. Levantamento das melhores práticas de aprendi-
zagem informal no âmbito de diferentes iniciativas 
de ambientes de vida atractivos, e das exigências de 
aprendizagem não-formal e informal para a imple-
mentação destas iniciativas 19 

2.1 Descrição das melhores práticas de aprendizagem informal no 
âmbito de diferentes iniciativas de ambientes de vida atraentes 

Na Letónia, existe uma vasta gama de exemplos de melhores práticas no 
campo da aprendizagem informal que podem ser utilizados para a aplicação 
de valores naturais, culturais e históricos para o desenvolvimento local, 
regional e nacional. Tais eventos são frequentemente organizados por grupos 

22 Kompetenču vārdnīca.Valsts pārvaldes amatu kompetenču apraksti.2011. Rīga.  
23 Analyses based on  information reflected in Annex 3, Table 3  
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de entusiastas, associações de artesãos, produtores artesanais, centros de 
informação turística, associações de museus, igrejas, grupos de músicos e 
artistas, associações, sociedades e fundações de grupos etnográficos e 
folclóricos, bem como outros. 

Os exemplos de melhores práticas na Letónia podem ser divididos em vários 
grupos: 

1. Eventos para artesãos e profissionais do seu ofício que lhe introduzem 
e lhe permitem dominar uma variedade de ofícios e habilidades 
antigas. O mais popular destes eventos é o evento Meet your 
craftsman, que se realiza em 155 locais diferentes na Letónia. 

2. As aldeias temáticas são uma oportunidade interessante para aprender 
sobre valores naturais, culturais e históricos, visitando as aldeias da 
Região Latgale, onde vários artesãos, músicos, entusiastas do percurso 
natural, especialistas em tradições contam sobre celebrações anuais, 
colecção de chá, banho, música, trabalho rural, habilidades e tradições 
dos artesãos rurais, oleiros e outras profissões. 

3. História da guerra e eventos de reconstrução de batalhas - estes 
incluem a reconstrução de eventos históricos medievais, desde os 
Vikings às batalhas da Segunda Guerra Mundial, introduzindo as artes 
marciais antigas e o desenvolvimento das forças armadas ao longo dos 
séculos. 

4. Oficinas e aulas de património culinário nas regiões letãs, que incluem 
a aprendizagem da arte de fazer comida e bebidas locais antigas. 
Ganhou grande popularidade em várias regiões. Na Região Suiti 
(Município de Alsunga), que está incluída na Lista do Património 
Cultural Intangível da UNESCO, cozedura de Suiti pie sklandrausis, 

cozedura de bolinhos de maçã, degustação de papa ácida tornou-se 
tão popular que mesmo grupos de 40-50 pessoas vão lá para desfrutar 
destas actividades, combinadas com a audição do tradicional canto 
bourdon das mulheres Suiti. 

5. Escolas tradicionais - eventos que se oferecem para aprender a 
aplicação prática das celebrações anuais características de cada região 
e outras tradições. Estas tomam a forma de campos para pais e 
crianças, campos para crianças, oficinas peculiares onde se aprende na 
prática folclórica, jogos, canções e outras tradições. Um dos mais 
significativos de tais eventos é, por exemplo, a cerimónia de 
casamento Suiti apresentada pelas comunidades etnográficas de 
Alsunga, Gudenieki e Jūrkalne Suiti. Os organizadores destas escolas de 
tradições são geralmente especialistas em museus, músicos e cantores 
populares, professores, grupos de manutenção de tradições. 

6. Os festivais são eventos de aprendizagem informal muito comuns que 
cobrem um vasto espectro do património natural, cultural e histórico. 
Incluem: 
− Festivais musicais relacionados com tradições folclóricas como o 

Festival de Bourdon; Dullā Festival Daukas em Papa - dedicado à 
aprendizagem das tradições de fazer música popular e escritores 
de canções; festivais Bardi, festivais de dança e música 
xamânica, festivais de música ingénua, festivais de música etno, 
festivais de música alternativa e outros eventos musicais 
populares no público ou em qualquer parte dele, na sua maioria 
ao ar livre. 

− Festivais de cinema relacionados com as retrospectivas de 
filmheritage e performances ao ar livre, frequentemente 
acompanhados por uma abordagem muito pouco convencional, 
como "Pedālis" em Cēsis, que combina cinema com ciclismo. 

24 Annex 4. PPP „Required competencies of professional activities perfornance for cultural tourism 
professionals in Kurzeme Region”. 02.02.2018. Results of study of the University of Liepajaand  Klaipeda 
State University  of Applied Science. Project supported by Nordplus. 
25 See Annex 1, Table 1. 
26 https://visc.gov.lv/profizglitiba/programmas.shtml 
27 https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_modul_progr_izstr_2013.pdf  

https://visc.gov.lv/profizglitiba/programmas.shtml
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_modul_progr_izstr_2013.pdf
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− Festivais de arte, que abrangem arte performativa, cerâmica, 
criação de várias oficinas criativas e por vezes duram até um 
mês, como o Festival de Arte Cēsis, permitindo a cada 
participante e convidado do festival expressar-se de forma 
criativa. 

− Os festivais de banho incluem desfrutar de rituais de banho 
tradicionais da Letónia, tais como o banho, o fabrico de 
vassouras de banho e a aquisição de outras técnicas e tradições 
balneares. 

− Festivais de teatro - teatros populares, teatros amadores e 
festivais profissionais de teatro que permitem familiarizar-se 
com diferentes tradições teatrais. 

− Festivais de cultura verbal - festivais de contadores de histórias 
que ensinam a preservar as habilidades dos contadores de 
histórias para contar histórias, anedotas, anedotas e outros tipos 
de folclore verbal, incluindo os modernos. 

7. Noites de museu - um tradicional evento anual de aprendizagem 
informal em toda a Letónia, com uma introdução interactiva, criativa e 
inovadora aos valores naturais, culturais e históricos das exposições e 
colecções dos museus. 

8. Noites de igreja - um evento tradicional de igreja inter-confessional 
onde se pode conhecer a arquitectura sacra e as tradições religiosas de 
diferentes denominações de várias formas interessantes. 

9. Peregrinações - a forma mais popular de peregrinação é a peregrinação 
à Basílica de Aglona a 15 de Agosto, celebrando uma das mais 
importantes festas religiosas da Igreja Católica dedicada à Virgem 
Maria. O percurso mais longo de Liepaja até Aglona leva mais de 2 
semanas e é uma grande aventura espiritual para os seus 

participantes. 

10. As quintas de agroturismo estão a tornar-se cada vez mais uma forma 
popular de aprendizagem informal, onde os visitantes se familiarizam 
com as especificidades das quintas, podem ver gado, aves, observar e 
participar na alimentação e outros processos, conhecer plantas de 
jardim, vegetais, frutas, flores, etc. Da horta. Já existem 43 quintas 
deste tipo na Letónia, onde se pode aprender sobre a agricultura e a 
vida no campo. Muitas vezes, estas quintas oferecem oficinas criativas 
utilizando plantas recolhidas e outras matérias-primas para fazer 
diferentes tipos de bebidas, pratos ou decorações; degustação e 
refeições não convencionais ou, precisamente o contrário, muito 
tradicionais dos agricultores da região. 

11. Provas - degustação de vinhos, degustação de bebidas não alcoólicas 
de plantas e bagas e cocktails, produtos lácteos, caramelo, pão, 
culinária, confeitaria e outros produtos de produtores artesanais e 
produtos de nicho em zonas rurais ou pequenas cidades, empresas 
mais pequenas ou maiores, ao mesmo tempo que aprendem sobre o 
processo de produção. É frequentemente oferecido para participar na 
preparação destes produtos. 

12. Dias das plântulas - eventos interactivos na Primavera e no Outono que 
introduzem os residentes às plantas de quintal e de jardim em grande 
escala, as suas plântulas; plantas decorativas, plantas florestais, etc., 
difundindo conhecimentos sobre plantação, cuidados, horticultura e 
tradições florestais. 

13. Birddays - eventos interactivos em toda a Letónia na Primavera e no 
Outono, durante os quais os participantes aprendem a reconhecer, 
observar, anilhar aves, instalar e manter gaiolas de pássaros. 
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14. Dias florestais e a Grande Limpeza da Primavera - eventos para 
aprender os princípios da plantação e cuidados florestais, participando 
na limpeza do ambiente através da limpeza de florestas e prados da 
poluição antropogénica 

15. A forma mais comum de aprendizagem informal na Letónia são as 
festas maticas, mas para além destas são muito populares as 
actividades de aprendizagem tradicional, aquisição de competências 
artesanais, visitas a quintas e eventos de degustação. 
Apesar de não constarem da Tabela, uma forma muito popular de 
aprendizagem informal e, ao mesmo tempo, de educação não formal 
na Letónia são os campos que envolvem pais, crianças e avós (campo 3 
x 3) ou campos para mulheres (campo da revista Ieva), bem como os 
campos para crianças, cujo número no período de Verão pode exceder 
os 1000. De uma forma ou de outra, o património natural e cultural é 
um dos elementos essenciais do conteúdo de todos os campos de 
férias. 

16. A aprendizagem informal pode ser complementada por actividades de 
formação não tradicional em negócios e gestão de pessoal, 
organizadas por uma série de empresas de formação em negócios e 
crescimento pessoal, especialmente as que desenvolvem formação de 
liderança de equipas. Por exemplo, a empresa JARDI desenvolve 
expedições de equipas como actividade de formação de equipas com 
base no património cultural e natural no espaço cultural Suiti, que está 
incluído na Lista de Cultura Intangível da UNESCO, bem como no 
etnográfico aliado do Kurzeme Sul e ao longo do Livcoast    21 

2.2. Exigências de aprendizagem não formal e informal no âmbito da 
implementação de iniciativas de transmissão do património cultural 
(tangível e intangível) e natural como fonte para o desenvolvimento 

local, regional e nacional 

Com base nas descrições das melhores práticas de aprendizagem não formal 
e informal na implementação de iniciativas ambientais, utilizando recursos do 
património cultural (material e inseparável) e natural para o desenvolvimento 
local, regional e nacional, reflectidas no Anexo 2, Quadro 2, foi levada a cabo 
a avaliação das necessidades de aprendizagem não formal dos que 
implementam estas iniciativas. Assim, foram identificadas as competências-
chave que faltavam aos adultos na implementação de iniciativas locais. 

A abordagem da análise de competências é apresentada no Anexo 3, Quadro 
3. Entre as competências mais solicitadas encontram-se: animadores, 
professores, gestores, processadores alimentares, organizadores, guias, 
etnógrafos-historiadores, actores, competências de comunicação. É de notar 
que neste caso as competências são entendidas como um conjunto de 
competências que podem ser mais elaboradas. Por exemplo, um conjunto de 
competências pedagógicas inclui grupos de competências tais como: 
competência intelectual - isto é, compreensão, raciocínio, raciocínio lógico, 
capacidade de análise, capacidade de resolução de problemas, criatividade; 
competência de investigação - capacidade de estudar a situação, prever e pôr 
em prática inovações (inovações); competência pedagógica - é a competência 
metodológica e informativa de ensino (educação pedagógica), conhecimento 
e preparação para o trabalho de ensino e educação; competência 
organizacional - é a competência do gestor, do líder. 22 

Quadro 4. Competências mais exigidas para a implementação de iniciativas 
de ambiente de aprendizagem na Letónia  23 
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Apesar da identificação algo generalizada de competências no Quadro 3 e no 
Quadro 4, fornecem informação básica sobre a necessidade de melhorar os 
conhecimentos, aptidões e atitudes na educação não formal em relação à 
transmissão do património natural e cultural no desenvolvimento regional. 

Informação adicional sobre as competências necessárias no campo do 
turismo cultural é fornecida pelo estudo da Universidade de Liepaja e da 
Universidade Estatal de Ciência Aplicada de Klaipeda " Competências 
necessárias de exercício de actividades profissionais para profissionais de 
turismo cultural na Região de Kurzeme "24. O estudo define competências de 
forma mais detalhada: competências funcionais, competências de gestão, 
competências sociais, e competências cognitivas. Os dados da investigação 
indicam áreas de défice de competências em cada um dos grupos de 
competências. 

2.3 Descrição dos recursos educativos em educação não formal e 
aprendizagem informal sobre património cultural (tangível e in-
tangível) e natural para adultos, educadores de adultos e especialis-
tas 

Anteriormente, foi mencionada a gama de instituições básicas que 
oferecem programas de educação não formal no nosso campo de inter-
esse na Letónia, incluindo instituições regionais de ensino superior, associ-
ação de turismo rural "Laukuceļotājs" ("Rural Traveler"), "Associação de 
Hotéis e Restaurantes da Letónia", Centro de Assessoria Rural da Letónia e 
Rede de Apoio Rural, vários centros de formação privados, museus, colé-
gios e outros. A implementação destes programas é baseada nos materiais 
de formação elaborados - manuais, apresentações, folhetos, etc.25 

O desenvolvimento do conteúdo do ensino profissional inicial, do ensino 
secundário, da formação profissional contínua, das formações orientadas 

 
Competências 

Nº vezes que é 
mencionada 

Competências dos animadores 7 

Competências dos professores 5 

Competências de gestão 4 

Competências de tecnólogo alimentar (incluindo competências de bar-
man, competências culinárias  

4 

Competências do organizador do festival (incluindo organizador do festi-
val, organizador do circuito de ciclismo) 

3 

Competências de guia (incluindo turismo sacro, competências de pere-
grinação) 

3 

Competências etnográficas e históricas  3 

Competências de peritos/especialistas da área específica 3 

Competências do actor 2 

Competências de comunicação 2 

Competências militares 1 

Competências dos ornitólogos 1 

Competências dos artífices 1 

Competências dos arqueólogos 1 

Theologian competences 1 

Competências dos especialistas de marketing 1 

Competências dos especialistas agrícolas 1 

Serviço ao cliente e competências de venda 1 

Competências de cantor e músico 1 
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para o desenvolvimento profissional de acordo com as normas nacionais é 
implementado pelas instituições de ensino em coordenação com o seu fun-
dador. O desenvolvimento de conteúdos é aconselhado pelo Centro 
Nacional de Conteúdos Educativos. Os programas são licenciados pelo 
Serviço Estatal de Qualidade Educacional. 26 

A fim de oferecer oportunidades para melhorar as competências de aprendi-
zagem ao longo da vida, as instituições de EFP podem desenvolver programas 
de aquisição de competências de aprendizagem ao longo da vida com módu-
los para a educação de adultos. 27 

O conteúdo dos módulos é adaptado às necessidades da indústria, às 
competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida, e às 
necessidades da educação de adultos. Alguns módulos combinam várias 
competências - estes são módulos integrados ou integrados. 

2.4 Informação sobre instituições que lidam com a validação das 
competências adquiridas durante a educação não formal e a 
aprendizagem informal (acessibilidade de tais instituições para os 
aprendentes; regulamentação normativa do processo) 

Em conformidade com o Parágrafo 9 da Unidade 6 da Lei da Educação 
Profissional, o Ministério da Educação e Ciência, em cooperação com o 
Centro Estatal de Educação, o Serviço Estatal de Qualidade Educativa e o 
Centro de Informação Académica, estabeleceu um certificado para a 
aquisição do módulo. 

No campo do turismo, o maior grupo disponível de fornecedores de 
aprendizagem ao longo da vida é a Associação de Turismo - Associação de 
Turismo Rural "Lauku ceļotājs", Associação de Hotelaria e Restauração, 
Associação Letã de Mansões e Castelos, Associação de Guias da Letónia e 

outras ONG de turismo. 

Os líderes na implementação de currículos de ensino superior profissional em 
turismo são a Universidade Vidzeme e a Universidade "Turiba", bem como a 
Universidade de Liepaja. 

O principal prestador de serviços no ensino secundário profissional é a Escola 
Técnica de Turismo e Indústrias Criativas de Riga. 

 

3. Análise das necessidades de educação não formal 
e aprendizagem informal de adultos para a trans-
missão do património cultural (tangível e intangível) 
e natural (com base em dados de entrevistas) 

No âmbito da análise da situação, foram realizadas entrevistas individuais e 
de grupo focal nas quais participaram mais de 30 inquiridos, incluindo fun-
cionários do governo estadual e local, gestores de centros de informação 
turística, organizações não governamentais, representantes de museus e ini-
ciativas locais, adultos. Mais de 90% dos inquiridos possuíam formação supe-
rior ou mestrado. Na sua maioria pessoas com idades entre os 26-45 anos, 
mulheres. Aproximadamente metade dos inquiridos trabalham no terreno 
até 5 anos, outros de 6-10 anos. 

Os inquiridos sugeriram aos participantes dos grupos focais sugestões sobre a 
duração dos programas, pelo que as informações obtidas não puderam ser 
utilizadas como base para definir a duração do programa de educação não 
formal previsto no projecto.. 
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As opiniões dos participantes dos grupos focais sobre a importância das ne-
cessidades de formação mencionadas no questionário estão reflectidas no 
Anexo 5. 

O quadro mostra que os temas mais procurados para a transmissão do patri-
mónio cultural e natural como recursos para o desenvolvimento local e re-
gional são: 

− alargamento do conhecimento sobre os recursos naturais re-
gionais e o seu património (geográfico, geológico, geomorfológi-
co, hidrológico, climatológico, zoológico, botânico, etc.): 

− Estar atento aos recursos naturais locais 
− Se um recurso natural é um produto, deve estar muito familiar-

izado com ele. 
− Troca de experiências de boas práticas sobre uma atitude suave 

para com a natureza 

2. informação sobre a utilização sustentável dos recursos naturais e cul-
turais: 
− conhecimento e proficiência sobre a identidade do lugar e a 

elaboração do lugar, 
− a preservação da natureza e do património cultural, 

sobre como integrar o património natural e cultural, desenvolver 
a comunicação com as instituições interessadas eco-bio sus-
tentabilidade no turismo, 

− ferramentas de utilização sustentável, a sua comparação, 
aprendendo através de exemplos, 

− educar os agricultores sobre a utilização de produtos químicos 
em zonas de conservação da natureza, 

3. marketing (planeamento, desenvolvimento, preços e princípios de col-
ocação, etc.). 

4. serviço ao cliente 

5. planeamento estratégico. 

Esta informação é essencial para comparar as necessidades de educação não 
formal nos países do projecto para definir o conteúdo do novo programa rel-
evante. 

 

4. Conclusões sobre a avaliação comparativa das 
formações existentes (educação não formal e apren-
dizagem informal de adultos) para a transmissão de 
conhecimentos culturais (tangíveis e imaterial) e 
património natural 

Existe uma vasta gama de educação não formal na Letónia relacionada 
com a aquisição de património natural e cultural dirigida aos profissionais 
de turismo e a qualquer pessoa interessada nestas questões.  

A gama temática dos programas é bastante ampla. A sua duração varia em 
função do conteúdo do programa e do público. São utilizados materiais 
didácticos modernos (manuais, PPP, materiais áudio, vídeo, etc.) para a 
implementação dos programas. A maioria deles são implementados em 
contacto directo com o público, mas vários programas estão também dis-
poníveis online.  

Os profissionais da indústria entrevistados observam que os programas 
fornecem educação não formal de alta qualidade, uma vez que são min-
istrados por académicos, peritos da indústria, ONG e representantes das 

30 https://escolas.turismodeportugal.pt/  

https://escolas.turismodeportugal.pt/
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suas associações. 

Os programas são concebidos para melhorar o conhecimento, desenvolver 
competências e desenvolver atitudes para com as pessoas que trabalham 
nos sectores do turismo e da hotelaria, ou fornecer serviços baseados no 
património natural e cultural. Parte dos programas inclui a prática, tra-
balho independente, investigação, elaboração de projectos.  

Infelizmente, nem sempre é utilizada uma gama suficientemente ampla de 
métodos de educação de adultos, incluindo o trabalho em grupo. Vários 
professores universitários cuja competência não tem motivos para ques-
tionar são mais propensos a ler conferências ou apresentações. O re-
spondente entrevistado observa que, infelizmente, são utilizados menos 
estudos de casos. O processo de aprendizagem e o conteúdo nem sempre 
estão suficientemente adaptados às necessidades do público-alvo específi-
co, nem incentivam necessariamente um amplo intercâmbio de experiên-
cias entre os participantes na aprendizagem. 

Aos habitantes é oferecido um vasto leque de oportunidades de aprendi-
zagem informal sobre recursos naturais, bem como sobre o património 
cultural (material e imaterial). 

Tanto os programas de educação não formal como as actividades de 
aprendizagem informal estão disponíveis em todas as regiões. A popular-
idade destes últimos e o número de participantes está a aumentar. Clara-
mente, o interesse das pessoas pelo património natural e cultural está a 
crescer. Manifesta-se não só na participação em várias actividades mas 
também na actividade económica - organizando estas actividades, criando 
clusters de serviços, integrando recursos naturais e culturais (materiais e 
intangíveis). 

5. Recomendações para a elaboração de novos  
currículos para a educação não formal de adultos 
para transmissão do património cultural (tangível e 
intangível) e natural 

Com base nas informações obtidas durante a análise da situação na Letónia, 
foram identificados os tópicos que deveriam ser incluídos no programa mod-
ular de educação não-formal para adultos. 

Os temas mais importantes são os seguintes: 
1. Identidade do local e placemaking (tema de cruzamento) 
2. Construção e gestão de uma equipa de serviços de turismo patrimo-

nial local 
3. Marketing de uma empresa de turismo cultural e de natureza 

A fim de realizar o planeamento integrado do programa de educação não 
formal no âmbito do projecto, foi realizada a análise dos subtemas 
necessários de currículo e competências em temas actuais. As informações 
acima mencionadas estão reflectidas no Anexo 6. 

Entre todas as competências como as mais importantes foram mencionadas: 
− Sensibilização para os valores do património cultural e natural 
− Visão estratégica e missão do prestador de serviços 
− Orientação para o desenvolvimento 
− Gerir a mudança 
− A capacidade de tomar decisões e de assumir responsabilidades 
− Orientação para a realização 
− Construir e manter relações 
− Formação e gestão de equipas 
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− Orientação para o cliente 
− Hospitalidade 
− Pensamento criativo e inovação 
− Planeamento e organização 
− Interpretação e animação. 

Toda esta informação foi contribuída na discussão dos parceiros do projecto 
sobre a estrutura curricular modular de acordo com a IO1. durante a reunião 
de parceiros em França, 21-22 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. https://www.anqep.gov.pt/default.aspx  

https://www.anqep.gov.pt/default.aspx
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Atividades não-formais e informais de ed-
ucação de adultos na área da promoção 

do património cultural (tangível e in-
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1. Educação não formal para a transmissão do patri-
mónio cultural (material e imaterial) e natural como 
fonte de desenvolvimento local, regional e nacional  

Portugal é um país pequeno mas rico em termos de qualidade e diversidade 
do património cultural e natural que pode ser encontrado nas suas diferentes 
regiões, cidades, aldeias, locais rurais. Este facto é reconhecido, por exemplo, 
nas listas da UNESCO de património histórico, paisagístico ou imaterial, mas 
também como resultado de uma crescente procura turística, atraída pelo 
clima ameno e por uma gastronomia muito apreciada. Pelo terceiro ano con-
secutivo, o país foi eleito o Líder Mundial do Destino na edição de 2019 dos 
World Travel Awards. 

A importância do turismo na economia portuguesa é muito significativa e 
continua a crescer. Em 2016, o emprego no sector do turismo representou 
9,4% do total nacional, as receitas do turismo em 2017 atingiram 13,7% do 
PIB português. Em 2019, as dormidas, o número de hóspedes, as receitas 
globais e as receitas do turismo continuam a aumentar. Em Janeiro e Fe-
vereiro deste ano, o turismo representava 12,2% do total das exportações e 
40,6% das exportações de serviços.  

A educação contínua e a aprendizagem de adultos em geral na área do turis-
mo aparece então como a mais relevante na estratégia de desenvolvimento 
do país. Uma das consequências deste compromisso é o projecto TTT 
(Tourism Training Talent) 30, galardoado internacionalmente, que consiste 
num programa de formação abrangente fornecido pelas 12 Escolas de Turis-
mo de Portugal, centrado essencialmente nos talentos das pessoas, desen-
volvimento de competências transversais, inovação e internacionalização dos 
profissionais de turismo, como base para o sucesso do sector em Portugal. 
Inclui as iniciativas dirigidas aos adultos: Fábrica Criativa de Turismo, La-

boratórios de Cozinha Abertos, Soft Skills e Academia de Turismo Sénior. 

Neste cenário, não é surpreendente que a investigação realizada forneça in-
formação sobre iniciativas de educação não formal altamente diversificadas, 
tanto em termos de temas, duração e métodos e materiais de aprendizagem, 
como de promoção de entidades e públicos. 

Cursos de especialização, workshops, reuniões temáticas, cursos de educação 
ao longo da vida, etc., são ministrados por universidades, escolas profission-
ais, associações, municípios, empresas, dirigidos a profissionais directa ou 
indirectamente ligados ao turismo e a adultos em geral interessados nos te-
mas. 

Para ilustrar esta diversidade, são dados alguns exemplos no Anexo 1 do 
presente relatório. A investigação tem-se centrado na intersecção de temas 
relacionados com o turismo (conteúdo transversal) e na promoção do patri-
mónio local no contexto de oportunidades não formais de educação de adul-
tos. Longe de ser exaustivo, o objectivo era mostrar a diversidade da oferta: 
cursos de especialização em linha, cursos de formação mista, oficinas presen-
ciais em recintos fechados e/ou ao ar livre, utilizando diferentes metodologi-
as e ferramentas, desde algumas horas a vários meses.  

Os grupos-alvo dos cursos de formação acima mencionados incluem opera-
dores turísticos (guias turísticos, agências de viagens, informação turística); 
profissionais que, por razões geográficas ou económicas, estão em estreito 
contacto com esta realidade (hotéis, funcionários municipais relacionados 
com o turismo, etc.), mas também técnicos das autoridades locais, profes-
sores, educadores, monitores ao ar livre, olheiros, centros técnicos e museus, 
o público escolar e outros interessados, e a comunidade em geral. 

Na maioria dos casos, os adultos ("em geral") podem participar nestes mo-
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mentos de aprendizagem, mas por vezes há limites a esta participação associ-
ados, por exemplo, às suas qualificações literárias ou tecnológicas e/ou com-
petências, uma circunstância que merecerá uma atenção especial por parte 
do Projecto SPECHALE.  

As instituições são também muito variadas, incluindo universidades, museus, 
municípios, associações e cooperativas locais e nacionais. Existem entidades 
públicas e privadas, com diferentes níveis territoriais de intervenção, actu-
ando por vezes em parceria. 

Dependendo do tipo de curso, podemos encontrar educadores/formadores 
de diferentes áreas, desde professores universitários e investigadores, a edu-
cadores adultos certificados, mas também tutores e guias locais de natureza 
diversa: especialistas nos campos científicos ou artísticos em questão, ar-
tesãos e outras pessoas ligadas ao território. 

  

2. Mapeamento das melhores práticas de aprendi-
zagem informal, no âmbito de diferentes iniciativas 
atractivas do ambiente de vida, e exigências de 
aprendizagem não formal e informal para a sua im-
plementação 

2.1 Descrição das melhores práticas de aprendizagem informal 

Na investigação realizada em Portugal, foram seleccionadas algumas inicia-
tivas com diferentes características que podem ser consideradas como con-
textos informais de aprendizagem e/ou experiências inspiradoras para a 

transmissão do património cultural e natural de locais agradáveis. 

Entre os exemplos (no Anexo 2) incluem-se percursos pedestres guiados por 
pessoas locais, no campo e em zonas urbanas, itinerários de auto-realização 
(que devem ser preparados), momentos de experimentação de práticas 
agrícolas, ligados ao artesanato ou ao agro-alimentar, mobilizando eventos 
comunitários com ligação a experiências e conhecimentos locais. Vários te-
mas diferentes relacionados com o património local estão presentes, assim 
como os mais diversos formatos de manifestação.   

Foi dada especial atenção ao território do Lago Alqueva (lugar de intervenção 
principal da ADCMoura e ATLA) e zonas circundantes, naturalmente sem in-
tenção de enumerar tudo o que existe. Alguns dos exemplos apresentados 
foram escolhidos como representativos de um certo tipo de actividade; out-
ros devido à sua importância regional ou nacional (qualidade, reconhecimen-
to, prémios, inovação).  

Os festivais e feiras são comuns, principalmente dedicados aos produtos agro
-alimentares locais (azeite, queijo, presunto, enchidos, mel, vinho...). Festiva-
is gastronómicos e artesanais também, por vezes em cooperação com os ter-
ritórios vizinhos de Espanha. Festas religiosas ou culturais (canto alentejano, 
tradições piscatórias, etc.) são realizadas em todo o território, especialmente 
durante os meses de Verão.  

Também são desenvolvidos percursos pedestres e outras iniciativas relacion-
adas com o património natural, sublinhando, pelo seu carácter inovador, o 
Festival Terras Sem Sombra, que combina estrategicamente cultura e ambi-
ente. O Festival Islâmico de Mértola e o Partido do Céu Negro, baseados na 
arqueologia e na astronomia, respectivamente, como vectores de referência 
do património cultural e natural da região, devem também ser destacados. 
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Como estas são experiências reconhecidas a nível local, que combinam a edu-
cação de adultos com objectivos de conhecimento e valorização dos recursos 
locais, com base em processos comunitários, são também apresentadas ini-
ciativas lideradas pela ADCMoura.  

Esta dupla dimensão foi também o critério privilegiado no inquérito realizado 
no resto do território nacional, tendo sido identificadas várias iniciativas 
muito interessantes e potencialmente inspiradoras do trabalho a realizar no 
âmbito do projecto SPECHALE, especialmente as realizadas em pequenos lo-
cais através da participação das suas comunidades. 

2.2 Exigências de aprendizagem não formal e informal 

Todas as áreas de competência apresentadas são consideradas como necessárias 
para o desenvolvimento da transmissão do património cultural e natural no território 
de intervenção. Incluem: 

− Interpretação, conservação e utilização responsável das com-
petências patrimoniais 

− Competências de gestão e marketing 
− Competências organizacionais 
− Competências de cooperação/ colaboração 
− Competências de comunicação 
− Empreendedorismo e competências de inovação 
− Competências em matéria de relações interpessoais 

2.3 Descrição dos recursos educativos em educação não formal e 
aprendizagem informal sobre património cultural (tangível e in-
tangível) e natural para adultos, educadores de adultos e especialis-
tas 

A investigação realizada mostra a existência de soluções muito diferentes, 

ajustadas aos diferentes públicos-alvo e aos níveis de educação esperados 
em cada uma das propostas. Para um público que procura educação universi-
tária, os recursos disponíveis são muitas vezes mais formais, tais como manu-
ais, vídeos e plataformas interactivas de aprendizagem em linha. Mas outros 
processos estão também disponíveis em formatos menos formais, tais como 
visitas guiadas por peritos, aprendizagem através da arte (por exemplo, con-
cepção de paisagens), e participação em actividades de intervenção colectiva 
na aldeia, desenvolvimento de produtos turísticos baseados em conhecimen-
tos e práticas tradicionais, etc. 

As entidades que promovem as iniciativas apresentadas são muito diversas, 
bem como os seus objectivos com a formação/actividades desenvolvidas, 
devido à sua natureza diversa. Para a Universidade Aberta, embora qualquer 
adulto possa frequentar o curso proposto, o principal objectivo é desenvolver 
competências em profissionais relacionados com o sector económico do tur-
ismo, com uma certificação formal de aprendizagem. Em outros casos, os 
profissionais independentes são particularmente visados, por exemplo. 
Para associações ambientais ou de desenvolvimento local, associadas ao 
desenvolvimento de competências úteis para o turismo, há também objec-
tivos relacionados com a conservação e valorização do património local em 
questão e com a promoção de comportamentos sustentáveis em geral. A mo-
bilização das comunidades locais em processos participativos para a organi-
zação de actividades culturais e turísticas tem também um valor intrínseco, 
associado à (auto) valorização - social, económica - do know-how e de outro 
património local. 

Todas estas visões/abordagens poderiam ser combinadas num percurso edu-
cativo SPECHALE, no qual diferentes entidades poderiam/deveriam ser en-
volvidas tão amplamente quanto possível, de preferência em parcerias estru-
turadas, locais e mesmo internacionais. 
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2.4 Informação sobre instituições que lidam com a validação de com-
petências desenvolvidas através de iniciativas não formais e infor-
mais  

A Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP)31 tem 
a tarefa de coordenar a implementação das políticas de educação e formação 
profissional de jovens e adultos e assegurar o desenvolvimento e gestão do 
sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências. 

As entidades certificadas pela ANQEP, como entidades formadoras (como a 
ADCMoura), podem emitir certificados de conclusão de acções de formação, 
nomeadamente os que fazem parte do catálogo nacional de qualificações. 

O Turismo de Portugal, Autoridade Turística Nacional, como regulador e 
agente técnico na qualificação dos profissionais de turismo para a excelência 
de serviço e gestão, tem como missão o desenvolvimento da formação de 
recursos humanos para o sector do turismo e a respectiva investigação téc-
nico-pedagógica, bem como a coordenação, execução e reconhecimento dos 
cursos e acções de formação profissional para esta área, além de certificar a 
aptidão profissional para o exercício das profissões turísticas.  

O ICNF- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas tem também 
funções de licenciamento de equipamentos e actividades turísticas em sítios 
naturais, como parques naturais e outros sítios classificados devido ao seu 
valor ambiental. 

O Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Com-
petências (Sistema RVCC), desenvolvido nos Centros Qualifica, consiste no 
reconhecimento das competências escolares e profissionais adquiridas pelos 
adultos ao longo da vida, com vista à certificação. Os adultos que não possu-
am uma qualificação na sua área profissional podem também aderir a um 

processo de RVCC Profissional. Este sistema permite reconhecer, validar e 
certificar os conhecimentos e competências profissionais resultantes da ex-
periência adquirida em diferentes contextos ao longo da vida. A certificação 
obtida através deste sistema permite não só a valorização pessoal, social e 
profissional, mas também a continuação de cursos de formação subse-
quentes. 

 

3. Análise das necessidades de educação não formal 
e aprendizagem informal de adultos para a trans-
missão do património cultural (tangível e intangível) 
e natural  

3.1 Análise da opinião dos adultos sobre as necessidades da edu-
cação não formal e da aprendizagem informal 

O questionário A foi aplicado a 19 mulheres desempregadas durante um 
evento de projecto participativo. Tendo apresentado o projecto SPECHALE, 
aproveitámos o facto de este grupo de mulheres da região de Moura estar a 
participar num curso de formação para as interrogar numa sessão colectiva 
sobre as suas necessidades de aprendizagem, tendo em vista a sua capaci-
dade de organizar/ participar em actividades para valorizar o seu património 
sob a forma de iniciativas culturais e/ou turismo. 

Os inquiridos classificaram na sua maioria os temas propostos como médios e 
muito importantes em qualquer um dos 4 conjuntos de competências. As 
médias globais foram: Grupo 1 - Recursos naturais e culturais, 1.398; Grupo 2 
- Vendas e Marketing, 1.586; Grupo 3 - Serviço ao cliente, 1.553; e Grupo 4 - 
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Gestão, 1.368 (quanto mais importante, mais próximo de 1). 

Os grupos mais valorizados, como áreas de interesse/necessidade para a 
formação, foram os 1 e 4. No primeiro, as áreas mais requeridas foram as 
ligadas ao conhecimento do património cultural e à utilização do patri-
mónio local para o desenvolvimento de produtos turísticos. No grupo 4, os 
temas mais interessantes são a gestão de projectos e o desenvolvimento 
pessoal. 

Deve também notar-se que 37% dos inquiridos acrescentaram conheci-
mentos de línguas e o desenvolvimento de competências de comunicação 
como outros temas de formação de grande relevância.  

Quanto ao número de horas de formação, há uma indicação maioritária de 
mais de 50. Deve notar-se, contudo, que este grupo de pessoas inquiridas 
está particularmente interessado em cursos de formação, o que ajuda a 
explicar a proposta generalizada de muitas horas em cada um dos temas. 
No entanto, esta informação deve ser considerada como muito relevante, 
uma vez que este grupo corresponde a um dos principais grupos-alvo pre-
tendidos com o Projecto SPECHALE. 

3.2 Análise da opinião de peritos / mediadores / facilitadores e edu-
cadores de adultos sobre educação não formal e necessidades de 
aprendizagem informal 

Foram também recolhidos 10 questionários B de profissionais envolvidos 
no turismo e na educação de adultos na região do Lago Alqueva.  

A maioria das pessoas entrevistadas trabalha em serviços municipais liga-
dos ao turismo, são mulheres e com uma licenciatura. 60% têm mais de 10 
anos de experiência na promoção do património local e 30% têm mesmo 

mais de 20 anos de experiência na área. 

Para estes profissionais, alguns com muitos anos de experiência, os temas 
apresentados são mais familiares, pelo que as acções de formação são 
propostas muito menos tempo. Existem também diferenças significativas 
nos tópicos mais comummente referidos como necessidades/interesses de 
formação. 

As médias obtidas para os Grupos 1 a 4 são 1,4, 1,6, 1,7 e 1,5 respectiva-
mente. Em 1, as necessidades de formação no desenvolvimento sustentá-
vel dos recursos naturais e culturais, cooperação e património cultural 
receberam maior proeminência. No Grupo 2, o desenvolvimento de mate-
riais e campanhas de informação foi particularmente digno de nota. No 
grupo 3, os serviços ao cliente, e no grupo 4, gestão financeira e gestão de 
projectos, foram os mais frequentemente referidos.  

 

4.Conclusões sobre o benchmarking das formações 
existentes (educação não formal e aprendizagem in-
formal de adultos) para a transmissão do patri-
mónio cultural e natural 

Como observação preliminar, é de notar que as conclusões aqui apresenta-
das se baseiam num longo e profundo conhecimento da realidade local, e 
não se limitam à análise dos elementos agora recolhidos, através de 
pesquisas e entrevistas. No entanto, os seus resultados estão em linha com 
as reflexões anteriores sobre este tema. 

39 Annex 3 of this document. Please see content of the document.  
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Em resumo, conclui-se que: 

A oferta de formação não-formal é diversificada, grande parte dela dirigida à 
prática, dirigida a guias, empresas e outras organizações que desejam profis-
sionalizar a função de transmissão do património cultural e natural. Esta ofer-
ta, contudo, não é acessível a todas as pessoas, nomeadamente aqueles que 
são os grupos-alvo prioritários do projecto SPECHALE, como as pessoas com 
menor qualificação escolar, mas com características e experiências pessoais e 
profissionais relevantes para o desenvolvimento de produtos e serviços 
turísticos que valorizam o território e geram rendimentos locais.  

Os eventos que se realizam em todo o país e que oferecem oportunidades 
para a transmissão informal de conhecimentos sobre o património local atra-
vés de gerações, curiosos e turistas, são também muitos e diversos. No en-
tanto, são frequentemente apreciados mais pela sua dimensão de entreten-
imento do que pela sua dimensão informativa e educativa, perdendo muito 
do seu impacto potencial nesta área. Embora a informação relevante seja 
transmitida, não é estruturada e integrada. 

É visível o interesse crescente num maior conhecimento do património cul-
tural e natural local, bem como o reconhecimento das necessidades de in-
formação e formação em várias áreas ligadas à utilização económica destes 
bens, incluindo competências a jusante, tais como a gestão de projectos ou a 
organização de campanhas promocionais. Mas todas as áreas de competên-
cia associadas à transmissão do património através de actividades locais 
foram apresentadas como necessárias/interessantes, como mostram os re-
sultados dos questionários (Anexos 4 e 5). 

Apesar da existência de um vasto leque de opções de formação disponíveis, a 
maioria dos residentes e profissionais entrevistados, demonstrando inter-
esse, parece não ter tido acesso ao mesmo ou não corresponde exactamente 

ao que teriam desejado. 

Em falta, especialmente: 
− Conhecimento do património cultural e natural, associado à capaci-

dade de reconhecer o seu valor potencial (quanto mais próximo, mais 
difícil de ver!) e de o proteger; 

− Capacidade de gestão, organização, comunicação (em pequenos 
grupos; em redes internacionais; línguas estrangeiras incluídas) e mar-
keting; 

− atitude empreendedora e criatividade (nomeadamente para desen-
volver produtos ou serviços inovadores através da utilização de bens 
locais).   

 

5. Recomendações para a elaboração de novos  
currículos de educação não formal de adultos para a 
transmissão do património cultural (tangível e in-
tangível) e natural 

A relevância do sector em Portugal e o seu potencial de desenvolvimento 
determinaram a concepção da Estratégia de Turismo para 2027, que visa, 
como objectivo principal, "afirmar o turismo como pólo de desenvolvimento 
económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal 
como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mun-
do". Este quadro estratégico baseia-se em 5 eixos, nomeadamente (em itáli-
co os temas mais directamente relacionados com a nossa proposta): 
− valorização do território - usufruto do património histórico e cultural e 

preservação da sua autenticidade; regeneração urbana; potenciação 
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económica do património natural e rural, afirmação do turismo na eco-
nomia marítima, estruturação da oferta turística para melhor respond-
er à procura.  

− dinamização da economia - competitividade das empresas; simplifi-
cação, desburocratização e redução dos custos do contexto; atracção 
do investimento; qualificação da oferta; economia circular; em-
preendedorismo e inovação.  

− reforçar o conhecimento - valorização das profissões turísticas; 
formação de recursos humanos; formação contínua de empresários e 
gestores; divulgação de conhecimento e informação;  

− afirmação de Portugal como destino inteligente.  
− gerar redes e conectividade - reforço das rotas aéreas ao longo do ano 

e da mobilidade no território; promoção do "turismo para todos", nu-
ma perspectiva inclusiva; envolvimento da sociedade no processo de 
desenvolvimento e co-criação do turismo; criação de redes e 
promoção conjunta entre os vários sectores.  

− projectar Portugal - aumentar a notoriedade de Portugal nos mercados 
internacionais como destino a visitar, investir, viver e estudar e para 
grandes eventos; posicionar o turismo nacional como factor de com-
petitividade e alavancagem da economia nacional.  

Como se pode ver, os produtos intelectuais potencialmente resultantes do 
desenvolvimento do projecto SPECHALE, estão plenamente sintonizados com 
as linhas estratégicas actualmente seguidas na política nacional para o sector, 
particularmente com o objectivo de envolver as comunidades locais 
(especialmente as pessoas socialmente desfavorecidas) no desenvolvimento 
de produtos e serviços turísticos ligados à valorização dos seus territórios. 

O conteúdo e formato de aprendizagem SPECHALE deve ser preparado de 
modo a ser acessível à maioria das pessoas nos territórios, preenchendo uma 
lacuna que foi percebida ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvi-

mento estratégico do sector na região e no país. 

5.1 Identificação do conteúdo curricular, principais tópicos a abordar 

Algumas ideias-chave sobre o conteúdo:  
− Ver: compreender que recursos culturais e naturais estão presentes 

(monumentos, arquitectura, paisagem, biodiversidade, geologia, 
astronomia, tradições, gastronomia, produtos de identidade, etc.), 
valorizando-os; 

− Saber: aumentar o conhecimento sobre estes recursos (onde encon-
trar mais, informação fiável e actualizada sobre os mesmos); 

− Preservar: como cuidar do património e utilizá-lo de forma re-
sponsável; 

− Inovar: utilizar estes recursos de forma criativa (inspiração de outras 
práticas; abordagens "tradição-inovação" e outras); 
Preparar/gerir produtos e actividades: amplo âmbito de competên-
cias de gestão; competências empresariais; qualidade dos serviços e 
produtos, etc; 

− Comunicar: em pequenos grupos; com "clientes"; com a comuni-
dade; em redes; com pessoas estrangeiras; utilizando ferramentas 
digitais, etc; 

− Trabalhar com outros no/para o território: competências organi-
zacionais; acção estratégica para o desenvolvimento local; inclusão, 
etc. 

5.2 Métodos e Técnicas utilizadas  

O princípio do amplo acesso deve estar presente de forma transversal: na 
criação dos conteúdos; na definição do seu formato; na definição dos canais 
e ferramentas para a sua entrega. 
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Algumas ideias chave sobre formato, métodos, técnicas, cooperação: 
− Aprendizagem combinada, utilizando metodologias activas e par-

ticipativas: mistura de actividades online e presenciais, tais como 
visitas, workshops, grupos de trabalho 

− Conteúdo modular: possibilidade de escolher os tópicos a serem 
aprendidos e de progredir a diferentes velocidades. Para cada tópi-
co: documento introdutório (pode ser um pequeno vídeo), links 
para informação, oportunidades de formação/ aprendizagem, boas 
práticas, fórum, exercícios práticos, testes.  

− Simplificar a língua em documentos introdutórios. Serão criadas 
ligações para informação mais aprofundada, ajustada a diferentes 
níveis de alfabetização e respectivos níveis. 

− Possibilidade de reconhecimento das competências adquiridas 
(através de processos RVCC formais ou no âmbito da rede SPE-
CHALE a ser criada) 

− Durante o teste: oportunidade de os formandos sugerirem 
melhorias de acordo com as suas necessidades de aprendizagem 

− Relevância potencial da existência de um facilitador (uma pessoa 
previamente preparada no âmbito da rede SPECHALE para agir 
proactivamente no sentido de encontrar e mobilizar os 
aprendentes adultos visados, realizar alguma tutoria e even-
tualmente certificar as suas competências; intermediar a sua 
ligação com as empresas e outras organizações com as quais pos-
sam colaborar).   

− aprofundar a ligação com entidades diversificadas, tais como uni-
versidades, municípios, empresas, associações..., já em fase de 
teste, criando as condições para uma futura rede SPECHALE. 
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Conclusões e recomendações para a elaboração de 
um novo currículo modular para a educação não 
formal de adultos para a transmissão do patri-
mónio cultural (material e imaterial) e natural 

O objectivo do projecto 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 so-
ciais renovadas da UE. Além disso, o projecto 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 objectivos 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 contex-
to para significar "inventário de actividades implementadas para conceber, 
organizar e planear uma acção de educação ou formação, incluindo a 
definição de objectivos de aprendizagem, conteúdo, métodos (incluindo 
avaliação) e recursos, bem como disposições para a formação de profes-
sores e formadores". 

Os parceiros do projecto efectuaram uma análise da situação com base nu-

ma 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 a análise da 
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 entrevis-
tas individuais formalizadas, que foram depois validadas para as línguas cor-
respondentes. 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 sem-
elhante de educação não formal e informal nos países do projecto, tanto 
para profissionais como para um leque muito vasto de cidadãos. Alguns par-
ceiros (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 da-
da 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 rela-
cionados com os mesmos. 

Participantes e consumidores (orientados para o consumo) - desempen-
ham 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 actividades relevantes. Independentemente de os participantes no 
evento serem representantes da comunidade local ou turistas es-
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trangeiros, 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 actividades de aprendizagem infor-
mal, a sociedade civil é também um espelho que demonstra solidariedade 
com cidadãos socialmente menos protegidos (deficientes, desemprega-
dos, membros de minorias nacionais, famílias numerosas, ex-reclusos, 
pessoas com baixos rendimentos ou com saúde precária, idosos, etc.). 
Isto porque a maioria das actividades de aprendizagem informal são gra-
tuitas, dão emoções positivas aos seus participantes e encorajam a partic-
ipação 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 iden-
tificada a estrutura de um novo currículo de educação de adultos modu-
lar informal.  

Os principais factores que afectaram 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 desfa-
vorecidos, facilitadores turísticos) que querem promover a 
preservação e utilização sustentável do património natural e cultur-
al local para o desenvolvimento local, incluindo a promoção empre-
sarial. 

− Quadro de competências a atingir  
− Oferta existente de educação não formal e prática de educação in-

formal nos países parceiros. 
− A intenção dos parceiros é oferecer um currículo de formação ino-

vador, atractivo e de fácil acesso no campo escolhido. 

Duração e módulos do Currículo 

A estrutura desenvolvida do currículo poderá ser constituída por 7 módulos  
implementados em conjunto, agrupados ou individualmente. A duração 
recomendada do currículo é de 150 horas, cuja distribuição por tópicos é 
apresentada no Anexo 3 39. As opiniões de todos os parceiros do projecto 
foram consideradas na escolha dos módulos, dos temas e das respectivas 
competências.  

As recomendações dos parceiros no desenvolvimento da estrutura curricu-
lar, temas e subtemas, bem como as competências a adquirir, estão integra-
das numa versão definitiva. 

Algumas opções e sugestões para uma maior es-
pecificação e implementação do currículo modular  

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 pes-
soas. Com base numa melhor compreensão dos valores, seria possível 
começar a identificar os valores para a preservação sustentável do patri-
mónio natural e cultural local. Seria preferível esclarecer como se entende a 
utilização sustentável dos recursos culturais e naturais, bem como os desafi-
os e contradições que precisam de ser ultrapassados a nível local a este re-
speito. 
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Num Módulo 2 "Identidade local e criação de lugares (tema transversal 
chave): chave para inovações empresariais" deve ser ligado, tanto quanto 
possível, a acções práticas a nível local - identificação do património na na-
tureza 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 complemen-
tares, embora se dediquem a tópicos importantes separados. A cooperação 
local desempenha um papel importante na construção da identidade do lo-
cal, 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 in-
corporar 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 turis-
mo patrimonial local". A integração de ambos os temas para aumentar o 
potencial de uma determinada equipa do local seria altamente recomen-
dada. 

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 objectivos num período de tempo mais curto: compreender a iden-
tidade do local, compreender a cooperação e consolidar a equipa para o 
trabalho futuro. 

O módulo 3 "Competências empresariais básicas e inovação" deve concen-
trar-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 turis-
mo patrimonial local" deve concentrar-se no profissionalismo e na qualidade 
do serviço ao cliente, o que, naturalmente, depende dos valores e moti-

vação da equipa. 

Seria também desejável tornar os módulos 5 "Marketing e vendas" tão práti-
cos quanto possível. Seria aconselhável desenvolver os seus planos de mar-
keting com os alunos. Nestes planos de desenvolvimento, preço/preço e 
promoção/publicidade são os dois aspectos mais importantes. Este tópico 
poderia ser baseado nas melhores histórias de experiência dos partici-
pantes, a troca de experiências. Seria desejável desenvolver uma 
apresentação separada do PPT sobre questões de marketing digital. Após a 
concepção 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 competên-
cias digitais, que deveria ser considerada juntamente com os participantes, 
talvez mais tarde, de acordo 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 co-
mo um tema separado. Claro que, em cursos mais curtos, pode ser subordi-
nado ou ligado a outro módulo, como já foi referido. 

Notas gerais sobre materiais de ensino / aprendiza-
gem, métodos utilizados 

A intenção dos parceiros é utilizar métodos de ensino interactivos, folhetos 
e PPT para desenvolver e implementar ainda mais o currículo. Tarefas e tra-
balhos práticos desempenharão um papel importante, por exemplo, um pla-
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no de marketing para um evento ou produto específico; tarefa prática para a 
equipa local - "Expedição em equipa através de recursos locais de patri-
mónio cultural e natural" e outros. Aprendizagem combinada, utilizando 
métodos activos e participativos: misturar actividades online e presenciais, 
tais como visitas, workshops, grupos de trabalho, consultas individuais, e 
discussões. A concepção modular do currículo proporcionará a oportuni-
dade de escolher os tópicos a aprender a diferentes velocidades. 

É possível criar para cada tópico: documento introdutório (pode ser um pe-
queno vídeo, apresentação PPT ou PDF), links para informação, oportuni-
dades de formação / aprendizagem, boas práticas, fórum, exercícios práti-
cos, 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, in-
cluindo 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 sustentá-
vel. 

Sobre o currículo do curso piloto 

Actualmente, o âmbito do currículo poderia ser dividido como previsto no 
documento original do projecto. Isto significa que 70 horas de formação se-
riam 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 uti-
lização internacional / local de acordo com o objectivo e tarefas do projecto. 
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