
Comecemos a formação!
 TSITour – Formação em Inclusão Social no Turismo, pela

Inclusão de pessoas idosas como contadoras de histórias locais
para a Indústria do Turismo

A parceria do projeto deu início ao curso de formação TSITour em Portugal, Espanha, Grécia e
Itália. No início do mês de maio de 2021, o consórcio reuniu, via online, para ajustar os
últimos pormenores relativos à plataforma de formação, para definir quais os documentos
necessários para a fase de teste-piloto, e calendarizar as respetivas atividades nas várias
instituições do Ensino e Formação Profissional com os alunos da área social e da assistência
social.
 
No dia 6 de maio de 2021, a parceria TSITour voltou a reunir online, dada a continuidade dos
constrangimentos criados pela pandemia do COVID-19. Ainda assim, e apesar da impossibilidade
dos parceiros se encontrarem presencialmente, desde há um ano para cá, o consórcio tem
conseguido manter uma boa comunicação, eficiente e atempada. O resultado de todo o trabalho
realizado nos últimos meses é o desenvolvimento da plataforma de formação online pronta a ser
utilizada. Os parceiros completaram a estrutura geral do módulo de formação TSITour, centrada na
criação de projetos sociais para a inclusão dos idosos na sociedade como contadores de histórias na
indústria turística local. A parceria elaborou todos os módulos e os recursos didáticos. Durante a
reunião, foi então discutida a fase da implementação do teste-piloto.
 
Considerando o avanço da pandemia e a maneira inesperada como esta afetou o mundo, os
parceiros decidiram, tendo em atenção as restrições nacionais e europeias, prosseguir com a
implementação das atividades em formato online enquanto os encontros presenciais não forem
possíveis de serem realizados.
 
Neste momento, 30 alunos do EFP frequentam o curso de formação: 5 estudantes de Portugal, 13
da Itália, 2 da Grécia e 10 de Espanha. Atualmente, estes estão na fase final da parte teórica e
apresentarão, posteriormente, os seus projetos de intervenção social. O principal objetivo é
promover a inclusão dos idosos através da narração de histórias, o que também é benéfico para o
turismo local.

 

Experiência do teste-piloto até à data:

 

 

Em Portugal, a CEPROF e a Ovar Forma estão a
trabalhar com 5 alunos na fase de teste piloto da
plataforma de formação TSITour. Os alunos
selecionados provêm dos cursos da área social e,
como tal, são capazes de nos dar um feedback
mais especializado. O empenho destes tem sido
muito motivador e a parte do módulo está quase
concluída. Ao longo deste processo, a equipa
portuguesa tem vindo a recolher informações
importantes sobre esta experiência. Assim,
prevemos uma implementação bastante
interessante e dinâmica com os idosos, a começar
já em junho de 2021! Estamos ansiosos por
partilhar todos estes resultados convosco!

Em Itália, o CSC colabora com uma turma de 13
alunos do EFP. Os estudantes são da área dos
estudos sociais e do bem-estar, pelo que estão
interessados em trabalhar temas como a
inclusão da pessoa idosa, tema esse que
inclusivamente faz parte do seu plano de
estudos. De um ponto de vista teórico, o módulo
já foi concluído. Tiveram o apoio do CSC e
realizaram também trabalho na plataforma de
forma independente. Até agora, o feedback
sobre a plataforma tem sido muito positivo, tendo
sido considerado um recurso claro e fácil de
utilizar. Os alunos estão atualmente a delinear as
suas ideias de intervenção social. Estas serão
implementadas com os idosos, em setembro, na
cidade de Partinico.

 

Em Espanha, dez alunos inscreveram-se no programa de formação do TSITour.
 
Quatro estudantes estão a trabalhar com a INTRAS, e já terminaram a parte teórica. Estas são algumas
das suas opiniões sobre a formação que têm realizado:

“A parte teórica é muito útil para o desenvolvimento e implementação do nosso projeto com os
idosos, especialmente a unidade 4 que explica claramente como conceber um projeto de inclusão
social” (Laura)
“Todos os diferentes aspetos relacionados com a vida dos idosos estão incluídos nas unidades de
formação. São muito interessantes e achei-os todos úteis” (Estela)
“A formação ministrada pelo TSITour tem sido muito interessante e adequada para levarmos a cabo
um projeto de inclusão social com pessoas mais velhas.” (Diana)
“Esta é uma formação básica e útil que explica de forma clara quais os 4 passos para realização de
um bom projeto de integração, e para que possamos alcançar resultados mais satisfatórios” (María)

Estão agora empolgados e entusiasmados com a ideia da implementação prática com os idosos, em
colaboração com o Museu Etnográfico de Zamora. Para a maioria, esta será a primeira oportunidade de
conceberem o seu próprio projeto e de o implementarem na "vida real".

Seis alunos estão a trabalhar com a DEFOIN. Para melhorar as capacidades de trabalho em equipa entre
os participantes, criaram-se dois grupos, tendo cada um deles que desenvolver um projeto. No final de
maio, um dos grupos terminou o seu projeto, que vai ser implementado com idosos na zona de La Zubia,
em Granada (Andaluzia). A implementação do projeto com os idosos decorrerá, em princípio, durante os
meses de junho e julho, tendo sempre em conta as restrições vigentes devido à Covid-19.

 

 

Na Grécia, contamos com a participação de duas
alunas de 19 anos que frequentam o curso de
Auxiliar de Enfermagem na Escola Vocacional de
Kozani, uma cidade no norte da Grécia. O
programa de formação TSITour deu-lhes a
possibilidade de melhor compreenderem as
diferentes questões relacionadas com o
envelhecimento, desafiando estereótipos, e dando-
lhe a oportunidade de expressar as suas opiniões
no que à inclusão social das pessoas idosas diz
respeito. Assim, através da formação, ficaram mais
sensibilizadas para o processo de envelhecimento,
para as estratégias da comunicação com as
pessoas mais velhas e adquiriram formas de
poderem incorporar a metodologia do trabalho de
projeto social no seu futuro profissional.

O que vem a seguir?
 
A fase de teste piloto do curso de formação TSITour continuará durante os próximos meses, em cada
um dos países da parceria. Uma vez concluída a parte teórica do curso, os alunos serão
acompanhados pela equipa do projeto no processo de conceção e implementação de projetos de
intervenção social que visam incluir os idosos através da narração de histórias. O objetivo é reintegrar
os idosos na comunidade, tornando-os portadores de história, cultura e tradições ligadas à sua região e,
ao mesmo tempo, apoiar o setor do turismo, dando a possibilidade aos turistas de usufruir de
experiências mais autênticas.
 
Os resultados serão incluídos numa publicação final – “O módulo de formação profissional sobre o
desenvolvimento de projetos no domínio da inclusão social – Turismo como estudo de caso” e
divulgados a nível europeu como parte dos resultados do projeto.

Quer saber mais?
 

Se representa uma instituição de formação profissional no setor social e/ou turístico, uma pequena ou
média empresa no setor do turismo, um organismo envolvido em atividades sociais para a inclusão dos
idosos, ou se simplesmente está interessado no projeto em si, convidamo-lo a contactar-nos:

Facebook Website E-Mail

Parceiros
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Social Action and Innovation Centre: kmop.gr
DEFOIN: defoin.es

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval ao seu
conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas.
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