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O Projeto
Os dados do EUROSTAT mostram que população está a envelhecer na EU-
27. Esta tendência serviu de base para a criação deste projeto, cofinanciado 
pelo programa Erasmus +, com o título Formação para a Inclusão Social 
no Turismo, através da inclusão de pessoas idosas como contadores de 
histórias locais para a Indústria do Turismo – TSITour. 

Alguns currículos do EFP da União Europeia para a formação dos 
trabalhadores sociais incluem um módulo de formação que visa explicar 
como é que através da implementação de projetos é possível evitar a 
ociosidade das pessoas mais idosas. No entanto, a redução do ócio resulta 
em benefícios limitados para a saúde mental das pessoas idosas e não 
produz ganhos económicos suficientes para a sociedade. Para além disso, 
o currículo foca-se, maioritariamente, na “Ocupação do Tempo Livre”, 
excluindo socialmente os idosos. Assim, é fundamental formar os futuros 
trabalhadores sociais por forma a que possam criar sociedades mais 
inclusivas que possam tirar vantagens das competências de pessoas que 
usufruem de apoio social e valorizá-los.
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Os Objetivos
O projeto TSITour tem como objetivos:

 Â Criar um módulo de formação sobre “O Desenvolvimento de Projetos 
para a Inclusão e Valorização de Pessoas com necessidades especiais 
de assistência social” para os alunos do Ensino e Formação Profissional 
na área do bem-estar e assistência social;

 Â Desenvolver as hard e soft skills nos estudantes do EFP de forma a 
criarem e implementarem projetos e atividades para a Inclusão e 
Valorização Social;

 Â Capacitar os alunos do EFP para abordarem os desafios que possam 
surgir nas instituições empregadoras, focando-se nas pessoas que 
necessitam de assistência social;

 Â Aumentar a notoriedade do EFP no ramo do cuidado e do bem-estar;

 Â Usar o turismo e os idosos com necessidades de assistência social como 
ponto de partida para transformar a indústria do turismo através da 
valorização dos idosos enquanto voluntários contadores de histórias 
locais;

 Â Aumentar o número de ferramentas disponíveis para promover a 
inclusão social e os seus beneficiários.

Valorização como modelo de trabalho
A linguagem que é utilizada publicamente, na maioria dos países, ilustra uma 
mentalidade que valoriza, em excesso, a idade dos cidadãos e os aspetos 
menos favoráveis do envelhecimento, tais como a possível dependência, a 
carga financeira para o Estado e para as famílias, a pressão sobre os serviços 
de apoio social, entre outros. É urgente mudar esta mentalidade para que 
nos foquemos no conhecimento imaterial e intergeracional, e se promova 
uma vida autónoma e ativa, reconhecendo-se a colaboração social que é 
prestada pelos seniores. 

O projeto TSITour foi pensado e elaborado para desenvolver uma rede de 
colaboração entre as escolas do EFP, as organizações sociais de apoio aos 
idosos, as empresas de turismo e os seniores, especialmente aqueles em 
risco de exclusão social. Esta rede promove a valorização do conhecimento 
dos idosos e, simultaneamente, a transferência intergeracional deste 
através da colaboração de escolas do EFP nas quais exista oferta formativa 
no ramo social.
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Voluntariado
O voluntariado pode ser considerado como um mecanismo de incubação da 
inclusão social, dado que as ações do voluntário promovem uma sensação 
de envolvimento e relevância social. Neste sentido, a escolha deliberada de 
se tornar voluntário é a base da abordagem metodológica para a valorização 
dos idosos. Através do voluntariado eles socializam mais, sentem-se menos 
sozinhos, têm uma vida mais ativa, sentem-se mais confiantes e satisfeitos, 
elevam a sua autoestima, aumentam a sua sensação de pertença, orgulho 
e identidade e contribuem para a sua comunidade e para a sociedade em 
geral.

Turismo como caso de estudo
Reforçar a experiência turística pode ser vista como uma oportunidade 
de investimento para os operadores de turismo, bem como para as 
comunidades que recebem turistas, e os próprios visitantes. Os idosos 
podem ter um papel crucial nesta dinâmica. Eles sabem as histórias das 
atrações turísticas que não estão nos panfletos ou nos guias turísticos. Eles 
acrescentam valor à experiência do turismo ao contarem histórias locais 
que, de outra forma, seriam perdidas de uma geração para a outra. Para 
além disso, há ainda que considerar os ganhos económicos que surgem 
da criação de bolsas de voluntários, os ganhos sociais resultantes de uma 
integração bem-sucedida dos idosos e a relevância social dentro das suas 
comunidades.

Contar histórias
Contar histórias é uma maneira efetiva de juntar tópicos de inclusão social 
com o turismo. Foi escolhido um modelo de trabalho que permitisse a 
aproximação de diversas culturas, facilitando o contacto dos turistas com 
as pessoas, as suas histórias e os locais. São oferecidas perspetivas de 
diferentes tradições e valores, revelando as diferenças e as semelhanças 
entre as diferentes culturas globais. A participação de idosos como 
voluntários locais para contar de histórias permite-lhes desempenhar 
um papel ativo na sociedade. Eles contribuem para o desenvolvimento 
do setor turístico com o seu conhecimento e as experiências de vida, 
consequentemente contribuindo para a integração social e económica.
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Plataforma de formação
O projeto TSITour incluiu o desenvolvimento de uma plataforma de 
formação onde pudessem estar disponíveis os materiais de formação, tais 
como: módulos, listas de verificação, mapas de conceitos, formulários, 
modelos de relatório, glossário, infografias, guiões de entrevistas, exemplos 
de memorandos de entendimento, panfletos e vídeos.

A plataforma online do TSITour é um recurso flexível e útil para 
os estudantes e trabalhadores da área social e que se encontra 
acessível no website do projeto, sendo esta a hiperligação de acesso:  
https://tsitour.eu/training-platform/.

Módulo de formação
Os objetivos gerais do módulo são:

 Â Reconhecer os conceitos fundamentais do processo de envelhecimento

 Â Interpretar as diferentes situações de comunicação envolvendo os 
idosos

 Â Discutir as estratégias para promover o envelhecimento ativo, 
autónomo e independente

 Â Explicar os deveres e direitos dos idosos

 Â Distinguir as diferentes metodologias de intervenção social 

 Â Reconhecer o trabalho do projeto social como uma ferramenta para 
promover a integração e a valorização dos idosos

 Â Delinear um projeto social direcionado para a integração dos idosos 
através da valorização

O módulo está organizado em quatro unidades principais:

1 A pessoa idosa 3
Metodologias de intervenção social: 
trabalho de projeto para a integração 
do idoso

2 A integração da pessoa idosa 4 Trabalho de projeto social para a 
integração da pessoa idosa: fases 

https://tsitour.eu/training-platform/
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Os resultados do teste piloto

A tabela abaixo sumariza as conclusões das experiências piloto na 
plataforma de formação, módulos e recursos.

EX
PECTATIVAS

86%
atingidas

OBJ
ECTIVOS

83%
definidos claramente

RECURSOS

93%
úteis para 

compreender 
os conceitos

RECURSOS

83%
úteis para entender 

a implementação 
metodológica do projeto

TOPICOS

100%
relevantes

4 países

1 plataforma de 
formação em 

5 línguas

1 módulo de 
formação em 

5 linguas

31 Alunos do 
EFP

6 Escolas do EFP

30 recursos 
de formação 
em 5 línguas
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Estudantes

 Â Nova aprendizagem- 100%

 Â Novas capacidades- 79%

 Â Maior capacidade de implementação de projetos- 82%

 Â Maior capacidade de implementação de projetos inclusivos- 83%

Idosos

 Â Envelhecimento ativo e conhecimento- 100%

 Â Correspondência com as expectativas- 92,6%

Instituições Sociais

 Â Correspondência com as expectativas- 100%

 Â Cumprimento de objetivos- 100%

 Â Impacto positivo- 100%

Instituições de Turismo

 Â Correspondência com as expectativas- 87,5%

 Â Cumprimento de objetivos- 75%

 Â Impacto positivo- 87,5%



8

Resultados do projeto

1 Módulo de 
EFP sobre o 

desenvolvimento 
de projetos para 
a inclusão social 

usando o turismo 
como caso de 

estudo

1 Bolsa de idosos 
voluntários que 

sejam contadores 
de histórias locais

Uma ferramenta 
de formação 

para ajudar os 
trabalhadores 

das áreas sociais 
a implementar 

dinâmicas e 
planos de inclusão

Desenvolvimento 
de soft skills e 
capacidades 
profissionais 

dos formandos 
do EFP para a 

implementação 
de projetos de 
inclusão social 

Disseminação de 
boas práticas nas 
instituições onde 
as atividades de 

teste-piloto foram 
implementadas

Valorização do 
conhecimento 
imaterial dos 
participantes 

idosos

Aumento das 
ferramentas 
de inclusão 

social e os seus 
beneficiários

Melhoria dos 
pacotes de 

turismo locais ao 
incluir a questão 

social no que 
aos contadores 
de histórias diz 

respeito.
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