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Formação em Inclusão Social no Turismo, 
através da inclusão dos idosos como contadores de histórias locais 

para a Indústria do Turismo
Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+
da União Europeia
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TSITour é um projecto co-financiado Erasmus+  - 
implementado entre 2019 e 2022 - destinado a desenvolver 
um módulo de formação para os cursos de EFP nos campos 
dos cuidados e do bem-estar. Este módulo proporcionou uma 
formação sobre como implementar projectos centrados nas 
competências de narração de histórias de idosos dentro do 
sector turístico, fomentando o seu papel na sociedade e 
valorizando-os.

O TSITour proporcionou uma nova possibilidade a vários 
idosos em Portugal, Espanha, Itália e Grécia de participar 
activamente na sociedade e de experimentar uma 
abordagem intergeracional. 

Têm sido contadores de histórias, narrando episódios 
relacionados com o seu território e não só, testando mas 
também avaliando uma nova forma de criar experiências 
mais autênticas para os turistas.

Bolsa de voluntários
O projecto permitiu testar a metodologia de contar 
histórias no sector do turismo para envolver os idosos na 
comunidade, tornando-os portadores de história, cultura 
e tradições ligadas aos lugares e, ao mesmo tempo, apoiar 
o sector do turismo, dando aos turistas experiências mais 
autênticas.

Precisamos agora de uma reserva de voluntários com 
mais de 65 anos que possa continuar a replicar as 
actividades em cada país, contando histórias que hoje em 
dia estão em risco de serem esquecidas!

A Bolsa pode garantir a sustentabilidade do TSITour e o 
seu potencial impacto a nível social. O objectivo é alargar 
a participação a todos os mais velhos que possam desejar 
juntar-se à Bolsa. Sendo um projecto centrado na inclusão 
e valorização, o consórcio acredita firmemente que a 
oportunidade deve ser dada a todos os que estejam 
dispostos a aderir.

Subscrição
• Tem mais de 65 anos de idade?
• Conhece histórias relacionadas com lugares específicos da zona onde 

vive?
• Gostaria de ter a oportunidade de contar estas histórias àqueles que 

vêm visitar a sua cidade para fazê-las viver uma autêntica experiência 
turística?

FAÇA PARTE DO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS!*
Introduza aqui os seus dados para ser contactado e obter mais 
informações:

NOME E APELIDO.........................................................................................

NÚMERO DE TELEFONE...............................................................................

* O registo não é vinculativo e pode ser revogado a qualquer altura.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TSITour - Brochure2 - pt.pdf   2   15/03/2022   18:16:40


