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Sumário Executivo 

Dados do EUROSTAT mostram que a população está a envelhecer na UE-28. Existem mais 

pessoas com mais de 65 anos do que com menos de 14. A idade média aumentou dos 38 anos 

em 2001 para 42,5 em 2016, e é estimado que a percentagem da população da UE com mais 

de 85 anos triplique desde 2016 até 2080. Este foi o pretexto para a criação de um projeto 

cofinanciado pelo programa Erasmus+ intitulado de Training on Social Inclusion in Tourism, 

by including elderly people as local storytellers for the Tourism Industry – TSITour. 

 

Este projeto foi desenhado no âmbito de uma parceria estratégica para o ensino e formação 

profissional (EFP). Pretendia desenvolver um Módulo de Formação para cursos de EFP no 

campo do cuidado e bem-estar nos cinco países participantes do Sul da Europa. Alguns cursos 

de EFP oferecidos aos assistentes sociais na UE incluem um módulo de formação sobre a 

implementação de projetos para evitar a falta de atividade das pessoas com apoio social. No 

entanto, minimizar a falta de atividade resulta, apenas, em benefícios limitados para a saúde 

mental dos idosos e não traz ganhos socioeconómicos significativos para a sociedade. 

 

No entanto, o projeto propôs uma análise metodológica que beneficie os profissionais de EFP 

de turismo e dos setores sociais e pessoas idosas com apoio social. Neste contexto, o projeto 

propôs a criação de um novo módulo de formação para os cursos de EFP no ramo do cuidado 

e bem-estar, que resulta na formação sobre a implantação de projetos que irão beneficiar as 

capacidades das pessoas com apoio social e valorizá-las. 

 

O conceito deste projeto partiu da contribuição dos idosos para a indústria do turismo ao 

voluntariarem-se como contadores de histórias locais nas zonas mais turísticas. Esta 

metodologia explorou as suas capacidades e permitiu que a indústria do turismo 

proporcionasse experiências mais autênticas para os turistas, resultando, assim,  em ganhos 

económicos e na contribuição para a disseminação da cultura e das histórias dessas 

comunidades. A escolha da indústria do turismo como modelo de trabalho baseou-se no facto 

de esta ser o setor económico mais relevante no Mediterrâneo. Está a expandir-se 

fortemente na UE-28 e está, também, bastante aberta a soluções inovadoras. Como 

resultado, o projeto criou uma simbiose entre duas áreas fulcrais – a inclusão social e a 

indústria do turismo, o que enriqueceu ambas as áreas. 

 

Esta publicação foca-se na descrição exata da metodologia usada no projeto TSITour, na 

apresentação das principais conclusões e resultados e no potencial de transferibilidade dos 

resultados do projeto pelos formadores de EFP de turismo e setores sociais em toda a Europa. 
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Estas atividades possibilitaram ao consórcio uma compreensão profunda de ambos os setores 

envolvidos neste projeto – social e turismo – e estabeleceram bases para a criação de um 

Módulo de Formação TSITour ao identificarem as possibilidades de combinar as duas áreas. 

As lacunas existentes no currículo de EFP foram suprimidas por uma nova análise 

multidisciplinar e por considerarem, explicitamente, a experiência de profissionais que 

trabalham com idosos ou no setor do turismo. Estes foram fatores principais no processo de 

criar uma estrutura de um programa de formação, que foi enquadrado e apoiado por coleções 

de dados significativos recolhidos durante os oito meses de implementação. 

 

A abordagem da estrutura do programa de formação nos princípios do Enquadramento das 

Qualificações Europeia é justificada pelo esforço feito pelos Estados Membros para melhorar 

a transparência e a comparabilidade das qualificações. Mesmo que o módulo não forneça aos 

seus beneficiários uma qualificação, é concebido para um alvo e nível específico (4), 

reconhecido pelos países participantes e outros países. 

 

Estes princípios e ideias orientaram a construção dos materiais de formação que foram 

desenvolvidos pelo consórcio e testados de forma a acomodar os materiais de formação 

compostos por: módulos, listas de verificação, mapas de conceitos, formulários, modelos de 

relatório, glossários, infográficos, guiões de entrevista, exemplos de memorandos de 

entendimento, folhetos e vídeos. Hoje em dia, os alunos querem conteúdo mais relevante, 

móvel, de ritmo ajustado a si e personalizado, e as metodologias de e-learning permitem ao 

utilizador explorar os materiais consoante a sua necessidade. Posto isto, a plataforma online 

TSITour é um recurso flexível e útil para estudantes e assistentes sociais. 

 

As lições mais relevantes aprendidas durante a fase da implementação final do projeto 

destacaram o facto dos idosos aumentarem o seu bem-estar e o sentimento de pertença ao 

serem ativos através da contribuição para as experiências do turismo local; as instituições 

sociais sublinharam o impacto positivo das atividades desenvolvidas para a valorização e 

integração dos idosos; os alunos de EFP sentiram-se mais interligados com a geração mais 

velha e ganharam competências profissionais ao desenvolverem os seus projetos de 

integração, enquanto entendem o impacto social destas iniciativas. Para além disso, foi 

possível aprender que existe uma vantagem pedagógica em ter uma combinação de sessões 

assíncronas e síncronas para os estudantes/formandos, para que a aprendizagem autónoma 

proposta seja apoiada por professores/formadores, e o envolvimento de parceiros, em 

particular, instituições dos setores social e do turismo, que são vitais para o sucesso da 

valorização do projeto. 

 
Em suma, esta publicação é um documento guia para stakeholders relevantes que operem no 
setor do turismo e nas áreas sociais, incluindo professores de EFP. A sua análise dota os 



 
 6 / 93 

 
 
 
6 

  O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

leitores com conhecimento sobre a importância de integrar os stakeholders na construção de 
uma resposta ajustada a um problema ou lacuna, que produzirá resultados essenciais como 
consequência de uma troca de conhecimentos e experiências de campo. 
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Introdução 

Este documento é uma publicação que tem como principal objetivo ser distribuído a um 

número significativo de stakeholders a nível nacional, mas também a nível europeu, de forma 

a tornar públicos os resultados adquiridos pela implementação do projeto TSITour. 

O título desta publicação “Módulo de EFP sobre o Desenvolvimento de Projetos para a 

Inclusão Social – Turismo como estudo de caso” aponta dois pontos fulcrais – a Inclusão Social 

e o Turismo – que foram combinados de forma a dar uma resposta efetiva aos desafios 

identificados por Portugal, Espanha, Itália e Grécia. 

É um fato que a maioria dos países europeus estão a envelhecer e que a cultura de valorização 

dos idosos não é encorajada como um princípio de coexistência intergeracional. Isto leva-nos 

à proliferação de programas com os idosos como alvo, com o foco no entretenimento e na 

garantia de cumprimento com as necessidades básicas, o que exclui as outras dimensões 

relevantes das pessoas mais velhas. 

O projeto TSITour tem como objetivo reverter esta tendência ao partir do princípio de que os 

idosos têm muito conhecimento acumulado numa existência prolongada e, muitas vezes, 

enriquecido por experiências diferentes, o que os coloca numa posição privilegiada para 

contar histórias do passado que, se não fossem eles, ficariam perdidas. Estas histórias podem 

ser um fator valioso para os operadores de turismo que as podem usar para enriquecer as 

experiências turísticas de visitantes nacionais e internacionais. 

Este documento guia o leitor através das diferentes etapas de implementação de projetos 

que valorizem os idosos como contadores de histórias ao serviço do turismo local. A 

abordagem metodológica detalha os princípios que guiaram todas as ações implementadas e 

instrumentos usados em todos os passos do processo. Apresenta-se o caminho para a criação 

do módulo de formação para os futuros trabalhadores em empregos ligados à área social, a 

plataforma que os recebe e todos os materiais de apoio para a formação. A publicação 

descreve, também, os dois momentos de teste-piloto em cada país participante, assim como 

os resultados obtidos. Existe um capítulo dedicado à prova do conceito e à apresentação de 

um mapa de caminhos para a criação e sustentabilidade de uma associação de contadores de 

histórias. 

Por fim, as lições aprendidas durante a implementação do projeto deram origem a uma 

reflexão profunda sobre o potencial de transferibilidade da metodologia aplicada neste 

projeto.  
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1.      Abordagem Metodológica 
 
Dados do EUROSTAT mostram que a população está a envelhecer na UE-28. O principal foco 

de ação concentra-se na necessidade de minimizar a inatividade, o que traz apenas benefícios 

limitados para a saúde mental dos idosos e não traz ganhos socioeconómicos suficientes para 

a sociedade. 

Formar os futuros assistentes sociais é essencial para criar uma sociedade mais inclusiva que 

consiga retirar partido das capacidades das pessoas com apoio social e valorizá-las. A criação 

de um módulo de formação sobre como desenvolver um projeto sobre inclusão social e uma 

plataforma de formação direcionada para os estudantes de cursos de EFP nos campos do 

cuidado e bem-estar foi a solução proposta pelo consórcio TSITour. 

 

As opções metodológicas foram cuidadosamente analisadas e selecionadas na fase de design 

do projeto e refinadas antes da fase de implementação. 

 

A pesquisa 

A fase de pesquisa foi organizada em dois momentos: o primeiro compreendeu o período 

inicial da implementação do projeto e teve a duração de oito meses. O segundo foi integrado 

na produção dos recursos de ensino e aprendizagem mais adequadas à plataforma de 

formação. Ambos os momentos combinaram diferentes tipos de pesquisa e ferramentas. 

O primeiro tipo de pesquisa aplicada foi a pesquisa descritiva. Foi usada para clarificar as 

características da população idosa nos países participantes, o tipo de atividades em que, por 

norma, participam, as iniciativas e boas práticas para a inclusão social dos idosos, e a 

existência de cursos de EFP dedicados à valorização e inclusão das experiências de uma vida 

dos idosos.  

A análise da informação reunida contribuiu para a pesquisa aprofundada. Permitiu que se 

estabelecesse uma relação causa-efeito entre o que as instituições fizeram, a disponibilidade 

de valorização e atividades de integração e o impacto sobre a integração dos idosos nas suas 

comunidades. 

 

As ferramentas 

A recolha, comparação e interpretação da informação combinou métodos quantitativos e 

qualitativos. Os qualitativos incluíram entrevistas, questionários, avaliação comparativa, 

recolha de boas práticas e mesas redondas.  Os quantitativos incluíram a análise estatística 

dos questionários. 

As entrevistas foram apoiadas por guias operacionais e guiões diferentes de acordo com o 

grupo-alvo em questão. Os questionários foram preparados na plataforma LimeSurvey. Esta 



 
 9 / 93 

 
 
 
9 

  O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

plataforma foi escolhida, pois permite usar questionários multilingue e garante o anonimato, 

pois não guarda o endereço de IP. Para a análise estatística foi usado a IBM SPSS Statistics 

para o Windows versão 26.0. A recolha de boas práticas foi apoiada por diretrizes que 

orientaram os parceiros na pesquisa, de forma a garantir que as boas práticas seriam 

adequadas para os objetivos do projeto. A avaliação comparativa foi apoiada por um modelo 

de relatório e uma tabela comparativa para analisar os resultados. Por fim, as mesas redondas 

foram apoiadas por orientações e uma lista de perguntas comuns para facilitar o tratamento 

da informação recolhida. 

 

Para além disso, a recolha de informação combinou pesquisa inicial e de campo. Os dados 

foram recolhidos pelas organizações participantes diretamente pelos grupos-alvo e 

stakeholders definidos, que confirmaram as conclusões da pesquisa secundária baseada na 

literatura disponível. 

O mapa de atividades detalhado e os resultados desta fase do projeto podem ser consultados 

na publicação denominada “Inclusão Social de Contadores Locais na Indústria do Turismo”. 

 
O ajuste da abordagem metodológica 

A situação pandémica impactou a abordagem metodológica, seguida pela fase de pesquisa 

da implementação do projeto. Atingiu os países participantes em diferentes vagas e limitou 

as organizações aos períodos de confinamento e experiências de teletrabalho. As atividades 

dos projetos foram severamente afetadas pelo encerramento das organizações que 

apoiavam os idosos e pelo encerramento das escolas, que limitaram, drasticamente, o 

contacto com os grupos-alvo e os stakeholders relevantes. A abordagem metodológica inicial 

foi ajustada de forma a ultrapassar as limitações presenciais e foram privilegiadas outras 

metodologias de interação, nomeadamente entrevistas por telefone e escritas e encontros e 

mesas redondas online. 

 
Módulo de formação, recursos e plataformas 

Seguindo-se à fase de pesquisa, foram produzidos os módulos e recursos de pesquisa, assim 

como uma plataforma de formação que agrupa os materiais de formação. A metodologia para 

a criação dos módulos e recursos de formação consistiu em alocar staff das organizações 

parceiras com experiência na construção de materiais educativos. Depois disso, os 

representantes do grupo-alvo foram convidados para analisar, validar e sugerir melhorias dos 

materiais produzidos. 

 
A plataforma e os materiais de formação foram testados na fase de testes-piloto, divididos 
em dois momentos: o primeiro dedicado ao teste dos materiais e plataforma de formação e, 
o segundo, à implementação dos projetos de valorização. 
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A abordagem metodológica para as experiências-piloto foi decidida na altura da aplicação e 

refinadas durante a implementação do projeto. 

 

Os participantes 

A seleção de participantes partiu da definição dos perfis das instituições do setor social e do 

turismo e da definição do perfil dos participantes idosos. 

A parceria começou por definir o conceito das instituições sociais e do conceito de 

organizações de turismo, para que os mesmos princípios guiassem o processo de seleção. Foi 

definido o papel esperado de cada tipo de organização, bem como o critério de participação. 

Por fim, foram discutidos alguns exemplos de cada perfil e, consequentemente, 

implementados no documento guia produzido.  

 

Em relação à seleção de estudantes/formandos, os critérios já tinham sido estabelecidos na 

altura da aplicação, de forma que não foi necessário introduzir novos elementos ou ajustar 

os já existentes.  

 

 
Implementação 

A abordagem metodológica geral durante a fase de implementação consistiu nas seguintes 

ações: contacto com as escolas de EFP que oferecem cursos de EFP no ramo do cuidado e do 

bem-estar; apresentação das atividades de teste-piloto e acordo da agenda de 

implementação; seleção dos alunos/formandos a participar; implementação do teste piloto 

dos módulos de formação, recursos e plataformas; análise do perfil das instituições sociais 

elegíveis; contacto com os representantes das instituições socais; realização de reuniões 

presenciais nas instalações das instituições sociais para apresentar o projeto e as atividades 

de teste-piloto; análise dos perfis dos idosos de instituições sociais; seleção dos idosos para 

participaram no teste-piloto; análise dos perfis das organizações de turismo elegíveis; 

contacto com os representantes das organizações de turismo; realização de reuniões 

presenciais nas instalações das instituições de turismo para apresentar o projeto e as 

atividades de teste-piloto; implementação de um teste-piloto dos projetos de Storytelling; 

disseminação das atividades de teste-piloto nas redes socais; avaliação das ações do teste-

piloto; e redação de um relatório. 

 

Os resultados de toda esta experiência estão documentados nesta publicação no capítulo 

seis. 
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2. O projeto 
 

O contexto 

Dados do EUROSTAT mostram que a população está a envelhecer nos países da UE-28. 

Existem mais pessoas com mais de 65 anos do que com menos de 14. A média de idades 

aumentou de 38 anos em 2001 para 42,5 anos em 2016, e é estimado que a percentagem de 

população da UE com mais de 85 anos triplique de 2016 a 2080. Esta foi a inspiração para a 

criação do projeto cofinanciado pelo programa Erasmus+ intitulado de Training on Social 

Inclusion in Tourism, by including elderly people as local storytellers for the Tourism Industry 

– TSITour. 

Alguns currículos de EFP de formação dos trabalhadores sociais na UE incluem um módulo de 

formação sobre como implementar projetos e evitar a falta de atividade nas pessoas mais 

idosas. No entanto, minimizar a falta de atividade traz apenas benefícios limitados para a 

saúde física e mental das pessoas idosas e não traz ganhos económicos significantes para a 

sociedade. Para além disso, o currículo foca-se, maioritariamente, na “Ocupação do Tempo 

Livre”, mantendo os idosos excluídos socialmente. Por esse motivo, a formação dos futuros 

trabalhadores sociais é essencial para criar sociedades mais inclusivas que permitem lucrar 

através das competências de pessoas com cuidados sociais e valorizá-las. 

 

A Parceria 

Foca-se nos quatro países da UE-28 com a percentagem mais alta de pessoas com mais de 80 

anos (Eurostat, 2017): Itália (6,8%), Grécia (6,7%), Espanha (6,2%) e Portugal (6,1%). Estes 

países partilham, também, uma alta relevância na indústria do turismo na economia nacional. 

O consórcio tem formadores de EFP especializados na área do apoio social e prestadores de 

apoio social e de turismo. 
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Figure 1 – Parceria do Projeto TSITour 

Os objetivos do Projeto 

O Projeto TSITour visa: 

● Criar um módulo de formação sobre “Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão 

Social e a Valorização de Pessoas com Cuidados Especiais de Assistência Social” para 

estudantes de EFP no campo do cuidado e bem-estar; 

● Desenvolver competências técnicas e transversais nos estudantes de EFP para criar e 

implementar projetos e atividades para a Inclusão e Valorização Social; 

● Preparar os estudantes de EFP para abordar os desafios no local de trabalho, com foco 

nas pessoas com necessidade de assistência social; 

● Aumentar a notoriedade do EFP no campo do cuidado e bem-estar; 

● Usar o turismo e os idosos com necessidade de assistência social como ponto de 

partida para a transformação da indústria de turismo e a abordagem à assistência 

social ao valorizar os idosos como voluntários para contar de histórias locais na 

indústria do turismo; 

● Aumentar o número de ferramentas para a inclusão social e os seus beneficiários. 

 

Os Grupos Alvo (GA) 

 

O Projeto TSITour definiu grupos-alvo diretos e indiretos que beneficiam das atividades e 

resultados respetivos. 

 

 

 

 A Ovar Forma foi a promotor da ideia. É uma escola de EFP com 
ofertas de formação em Apoio Psicossocial.  

 A CEPROF é uma prestadora de EFP com ofertas de formação 
no setor do Turismo.   

 A Fundación Intras é uma organização social com grande 
experiência no trabalho com pessoas com cuidados especiais.  

 A DEFOIN é uma prestadora de EFP focada no Turismo e no 
Apoio Social. 

 
 

 A CSC foca-se no apoio social e na exploração sociocultural do 
turismo.  

 O KMOP é uma organização especial com uma grande experiência no 
trabalho com pessoas com necessidades especiais e também de EFP.  
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GA DIRETOS GA INDIRETOS 

   
  

EDUCAÇÃO SOCIAL TURISMO OUTROS  

Formandos de 
EFP 
Formadores de 
EFP 
Prestadores de 
EFP 

Instituições 
Sociais 
Prestadores de 
Cuidados  
Centros de Dia 
Pessoas com 
necessidade de 
assistência social 
Associações de 
Idosos  
Instituições de 
solidariedade 
Social Públicas e 
Privadas  
Instituições de 
Bem-estar 

Associações e 
Prestadores do 
Turismo Local 

PMEs 
Mercado de 
Trabalho  

Instituições 
reguladoras 
Públicos de EFP e 
Bem-estar 
Municípios 
Responsáveis 
pelas decisões 
sobre a educação 
e assuntos 
sociais 
Turistas 
Parceiros Sociais 

 

Os Resultados do Projeto 

 

    
1 Módulo EFO sobre 

o Desenvolvimento 

de Projetos para a 

Inclusão Social 

usando o setor do 

turismo como um 

caso de estudo 

1 Bolsa de idosos 

voluntários como 

contadores de 

histórias locais 

Uma ferramenta de 

formação que ajuda 

os trabalhadores de 

áreas sociais a 

implementar 

plano/dinâmicas de 

inclusão 

Desenvolvimento de 

competências  

profissionais e 

transversais nos 

alunos de EFP para a 

implementação de 

projetos para a 

inclusão social 
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Disseminação de 

boas práticas nas 

instituições onde os 

testes-piloto foram 

conduzidos 

Valorização do 

conhecimento 

imaterial dos 

participantes idosos 

Aumento das 

ferramentas de 

inclusão social e os 

seus beneficiários 

Melhoria dos 

pacotes de turismo 

local ao incluir a 

dimensão social dos 

contadores de 

histórias locais 

 

 

 

O projeto foi terminado com esta publicação, que pretende apresentar a metodologia 

aplicada durante o tempo de vida do projeto que poderá guiar outras instituições, incluindo 

de outras áreas, na implementação de projetos para a inclusão social. 
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3. A valorização dos idosos como um modelo de trabalho 
 
A exclusão social dos idosos 
 
A exclusão social é uma situação onde as pessoas se encontram afastados de níveis e 

qualidades adequadas de relações intimas, redes sociais, apoio social e/ou oportunidades 

sociais para participar numa sociedade mais ampla1. 

Sendo consideradas como uma fonte de bem-estar, as relações sociais atribuem significado, 

assim como apoio instrumental e emocional. Por outro lado, relações conflituosas, abuso, 

discriminação são associadas ao isolamento social, pois envolvem a recusa de recursos, 

direitos, bens e serviços, limitando a participação em relações normais e numa sociedade 

cívica2. O risco da exclusão social numa idade mais avançada é maior devido às alterações 

físicas, psicológicas, cognitivas e sociais que possam ameaçar a capacidade de um idoso de se 

adaptar ao ambiente. Consequentemente, as experiências numa etapa da vida mais avançada 

podem ser dependentes da qualidade do ambiente físico e social imediato de uma pessoa 

idosa. 3 

 

A linguagem pública, na maioria dos países, ilustra um pensamento de discriminação etária 

que valoriza, excessivamente, a idade dos cidadãos e dos aspetos menos favoráveis do 

envelhecimento, como a possibilidade de dependência, o encargo financeiro para o Estado e 

para a família, a pressão sobre os serviços de apoio social, entre outros. É, então, urgente 

alterar o pensamento social para que o foco esteja no conhecimento imaterial e 

intergeracional, no encorajamento da vida ativa e autónoma e no reconhecimento do papel 

social dos cidadãos sénior. 

 

Idade como um fator de sucesso 

O relatório World Population Ageing 2019, produzido pelo departamento de Assuntos 

Económicos e Sociais das Nações Unidas, relata que “o envelhecimento da população é uma 

história de sucesso humano, que reflete o avanço da saúde pública, medicina e o 

desenvolvimento económico e social, e a sua contribuição para o controlo de doenças, 

prevenção de lesões e a redução do risco de morte prematura. A extensão da longevidade do 

humano e a subsequente redução dos níveis de fertilidade levam a uma alteração inevitável 

na distribuição etária da população de novos para velhos.”4 

                                                      
1 Burholt, V., Aartsen, M., Introduction: Framing Exclusion from Social Relations, in Social Exclusion in Later 

Life, 2021, p. 78. 
2 Idem, p. 119. 
3 Idem, p. 186. 
4 United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Ageing, 2019, pp. 1-4. 



 
 16 / 93 

 
 
 
16 

  O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

A pirâmide etária da Europa Ocidental mostra que a base está a estreitar e o topo está a 

alargar, significando que a taxa de nascimentos está a diminuir, e a esperança de vida está a 

crescer. Considerando esta tendência, os países europeus devem ajustar os desafios comuns 

relacionados com os idosos, como o cuidado, a inclusão social, e a promoção de um papel 

central na sociedade. 

A Comissão Europeia criou recomendações políticas que referem o processo de 

envelhecimento como uma oportunidade em vez de um obstáculo. Focou-se no conceito de 

envelhecimento ativo, que pode ser definido como “ajudar as pessoas a ficarem encarregues 

das suas próprias vidas durante o máximo possível enquanto envelhecem e, quando possível, 

contribuir para a economia e a sociedade.” (Comission, 2020). 

 
 
De ocupação a valorização 

O Dicionário de Oxford Advanced Learner define valor como a qualidade de ser útil ou 

importante. Esta definição está intimamente ligada à raiz do projeto TSITour. Foi concebido 

em linha com os pontos principais do envelhecimento ativo, considerando que a participação 

dos idosos como voluntários contadores de histórias locais pode dar-lhes um papel ativo na 

sociedade. Estes podem contribuir com o seu conhecimento e experiências de vida para 

desenvolver o setor do turismo e, assim, contribuir para a economia e estar socialmente 

integrado. 

 

O projeto TSITour foi desenhado para construir um ecossistema de colaboração entre escolas 

de EFP, organizações sociais que apoiam os idosos, empresas de turismo e seniores, 

especialmente aqueles em risco de exclusão social. Este ecossistema motiva a valorização do 

conhecimento dos idosos e, ao mesmo tempo, a transferência intergeracional de 

conhecimentos através da colaboração com as escolas de EFP com ofertas de formação nas 

áreas sociais. 

 

Investigadores do Instituto Rathenau, na Holanda, discutiram, incessantemente, o tópico da 

valorização ao longo dos anos, dando reconhecimento ao processo que impacta, 

significativamente, a sociedade. Foram analisados diferentes aspetos do conceito e propostos 

denominadores comuns, considerando-os como um processo que melhora o impacto social 

(incluindo a economia), possível em diferentes áreas e formas5. 

                                                      
5  “Valorisation: researchers already do much more than they realise” - Rathenau Instituut. Consulted at 

21/12/2021. Available at: <https://www.rathenau.nl/en/knowledge-policy/valorisation-researchers-already-
do-much-more-they-realise> 
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A teoria do Social Role Valorisation (SVR) – valorização do papel social, em tradução livre – é 

particularmente importante. A premissa básica é que é mais provável que as pessoas 

experienciem “as coisas boas na vida” se tiverem papéis valorizados na sociedade do que se 

não tiverem 6. Existe um grande nível de consenso sobre as boas coisas na vida. Mencionando 

apenas alguns exemplos significativos, estes incluem ser-lhes concedido dignidade, respeito 

e aceitação; um sentido de pertença; uma educação e o desenvolvimento e exercício das suas 

capacidades próprias; uma voz nos assuntos da comunidade em que se insere; oportunidades 

de participação; uma qualidade decente de vida; pelo menos um local fixo para viver; e 

oportunidades de trabalho e apoio7. 

 

No entanto, a valorização do papel social deriva da imagem perpetuada pelos coletivos sociais 

na sociedade. Em relação aos idosos, as atividades de pesquisa implementadas para avaliar a 

imagem social dos idosos em Portugal, Espanha, Itália e Grécia revelaram que a imagem social 

desta população não é favorável. Ainda existem muitos estereótipos. Estes são vistos como 

dependentes, frágeis e fracos. Eles necessitam de ajuda por parte dos mais novos e são, por 

norma, considerados como um incomodo social. Estes são também percebidos como 

cuidadores simples (ex.: dos seus netos) e as suas necessidades não são consideradas. 

 

Como resultado, o projeto TSITour alinha-se com o conceito de SVR, pois acolhe a construção 

de projetos de valorização que, consequentemente, irão contribuir para a melhoria dos 

papéis sociais dos idosos ao alterar a sua imagem aos olhos de outros cidadãos. Esta alteração 

é feita pela participação dos idosos em ações de voluntariado. Neste caso em particular, estes 

integram uma bolsa de voluntários contadores de histórias para os operadores de turismo 

locais. 

 

Voluntariado 

O voluntariado é uma escolha pessoal que impacta a sociedade. É trabalho não remunerado 

a favor de uma comunidade ou um grupo específico de pessoas. Pode ser considerado como 

o incubador de inclusão social, pois as ações de voluntariado promovem a sensação de 

pertença e de relevância social. Isto conta com a escolha de voluntariado como a abordagem 

para a valorização do idoso. Através do voluntariado, eles socializam mais, sentem-se menos 

sozinhos, têm uma vida mais ativa, sentem-se mais confiantes e satisfeitos, aumentam a sua 

autoestima, o sentimento de pertença, orgulho e identidade e contribuem, positivamente, 

para a sua comunidade e a sociedade em geral. 

                                                      
6 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 
7 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 
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Turismo como estudo de caso 

A indústria do turismo é bastante relevante nos países que participam no projeto. Posto isto, 

melhorar a experiência turística é uma oportunidade de investimento para os operadores 

turísticos, para as comunidades que recebem turistas, e para os próprios visitantes. Os idosos 

podem desempenhar um papel principal nesta dinâmica. Eles sabem histórias sobre as 

atrações turísticas que não estão nos folhetos ou guias turísticos. Eles acrescentam valor à 

experiência turística ao contarem histórias locais que, se não fosse assim, seriam perdidas de 

uma geração para a outra. Eles são contadores de história voluntários ao serviço do turismo. 

A linguagem nacional facilita o contacto com os turistas nacionais e os guias facilitam o 

contacto com turistas estrangeiros. Para além dos ganhos económicos que podem ser 

gerados ao criar a bolsa de voluntários, os ganhos sociais resultam na integração bem 

conseguida dos idosos e o aumento da sua relevância social nas suas comunidades. 

 

 

Storytelling 

Storytelling implica uma interação binária entre o contador de histórias e o(s) ouvinte(s). A 

resposta dos ouvintes influencia o contar da história. Storytelling surge da interação e 

cooperação, com esforços coordenados entre o narrador e a audiência. No Storytelling, o 

ouvinte imagina a história8. 

 

O papel do ouvinte destas histórias é criar imagens vividas e multissensoriais, ações, 

personagens e eventos – a realidade – da história na sua cabeça, baseados na performance 

do contador e nas experiências passadas, crenças e costumes do ouvinte. A história completa 

acontece na mente do ouvinte, de uma forma única, personalizada e individual. Os ouvintes 

tornam-se, por isto, cocriadores da história experienciada9. 

 

As definições acima demostram que contar histórias é uma maneira eficaz de agrupar tópicos 

de inclusão social e turismo. A parceria define Storytelling como um conceito e modelo de 

trabalho que permite a proximidade a diversas culturas; facilita o contacto de turistas com as 

pessoas locais, as suas histórias e locais; oferece perspetivas de diferentes tradições e valores 

e revela as diferenças e similaridade entre as culturas de todo o mundo. A participação de 

                                                      
8 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Consulted at 22/12/2021. Available at: 

<https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
9 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Consulted at 22/12/2021. Available at: 

<https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
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idosos como contadores de histórias locais voluntários pode atribuir-lhes um papel ativo na 

sociedade. Eles podem contribuir com o seu conhecimento e experiências de vida para o 

desenvolvimento do setor do turismo e, assim, contribuir para a economia e a integração 

social. 
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4. O caminho para a criação dos módulos  
 
Antes da criação dos módulos, o consórcio envolveu diferentes stakeholders em várias 

atividades de forma a analisar quais os tópicos relacionados como o envelhecimento, 

valorização e inclusão social que estão, atualmente, inseridos nos módulos de EFP nos cursos 

de cuidados sociais. Recolher as opiniões de organizações sociais e de turismo foi tido como 

um processo fundamental para ter uma melhor compreensão das oportunidades que um 

novo módulo de EFP poderia introduzir. Isto foi conseguido ao lançar uma série de 

questionários, entrevistas, mesas redondas e uma coleção de boas práticas. Para além disso, 

a parceria realizou uma atividade de benchmarking com o objetivo de descobrir a existência 

de conteúdos específicos focados na valorização dos idosos. Tal iria permitir encontrar falhas 

no currículo e otimizar a elaboração do módulo TSITour. Depois da recolha de dados 

relevantes, foram promovidas mesas redondas com stakeholders. 

Os tópicos abordados nas mesas redondas e as conclusões obtidas em relação às boas 

práticas de inclusão da população idosa, os fatores de sucesso dos cursos de formação para 

operadores sociais, e as competências fundamentais para os operadores sociais que 

trabalhem como pessoas idosas levaram à construção da Estrutura do Programa de 

Formação. 

 

Os objetivos gerais do módulo são: 

● Reconhecer conceitos fundamentais do processo de envelhecimento; 

● Explorar diferentes situações de comunicação que envolvem os idosos; 

● Discutir estratégias para promover o envelhecimento ativo, autónomo e 

independente; 

● Explicar os direitos e deveres dos idosos; 

● Distinguir entre as diferentes metodologias de intervenção social; 

● Reconhecer o trabalho de um projeto social como uma ferramenta de integração e 

valorização dos idosos; 

● Desenhar um projeto social dirigido à integração dos idosos através da valorização. 

 

A estrutura está organizada em quatro unidades principais: 

1 A pessoa idosa 3 
Metodologias de intervenção social: 

trabalho de projeto para a integração 

dos idosos 

2 A integração dos idosos 4 Trabalho de projeto social para a 

integração dos idosos: fases 
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Os conteúdos detalhados de cada unidade estão especificados abaixo: 
 

 Módulo: Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão Social 

Número da Unidade Objetivos Específicos Conteúdos Duração 

1- A pessoa idosa 

▪ Definir 
envelhecimento e 
identificar as 
principais alterações 
sensoriais, motoras e 
cognitivas 

1.1. Bases conceptuais do 
envelhecimento: níveis 
sensoriais, motores e 
cognitivos 

8 horas 

▪ Caracterizar os 
diferentes processos 
de envelhecimento 
(ativo e patológico) 

 

1.2. Processos de 
envelhecimento 
 

1.2.1. Envelhecimento 
patológico 
 

1.2.2. Envelhecimento ativo 
 

▪ Aplicar estratégias 
que facilitem os 
processos de 
comunicação com a 
população idosa 

 

1.3. Comunicação com os 
idosos  

1.3.1. Estratégias de 
comunicação com os 
idosos 

1.3.2. Barreiras de 
comunicação ou 
facilitadores de 
comunicação 

▪ Identificar estratégias 
para promover o 
envelhecimento ativo, 
autónomo e 
independente 

1.4. Estratégias para 
promover o 
envelhecimento ativo, 
autónomo e 
independente 

1.5. Ambientes amigos da 
idade 

 

 Módulo: Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão Social 

Número da Unidade Objetivos Específicos Conteúdos Duração 
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2- A integração dos 
idosos 

▪ Perceber os conceitos 
básicos relacionados 
com a integração dos 
idosos 

2.1 Promover a integração 
social e em comunidade 
dos idosos 

4 horas 
2.1.1. Conceitos de cidadania e 

desenvolvimento social e 
inclusivo 
 

2.1.2. Direitos e deveres dos 
idosos 

 
 

 Módulo: Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão Social 

Número da Unidade Objetivos Específicos Conteúdos Duração 

3- Metodologias de 
intervenção social: 
trabalho de projeto 
para a integração 
dos idosos 

▪ Reconhecer 
metodologias de 
intervenção social 
diferentes 

 

3.1. Metodologias de 
intervenção social: 
definição, objetivos e 
resultados 

8 horas 

▪ Definir o conceito de 
trabalho de projeto 
social 

3.1.1. Trabalho de projeto 
social  

▪ Reconhecer o 
trabalho de projeto 
social como uma 
metodologia capaz de 
promover a 
integração e a 
valorização do idoso 

 

3.1.2. Trabalho de projeto 
social como uma 
estratégia para a 
inclusão dos idosos 

3.1.3. Trabalho de projeto 
social como uma 
estratégia para a 
valorização dos idosos 

3.1.3.1. Gastronomia 

3.1.3.2. Tradições 

3.1.3.3. Storytellers 

3.1.3.4. Profissões 
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 Módulo: Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão Social 

Número da Unidade Objetivos Específicos Conteúdos Duração 

4 - Trabalho de 
projeto social 
para a integração 
dos idosos: fases 

▪ Identificar as fases de 
elaboração de um 
trabalho de projeto 
 

▪ Elaborar diagnósticos 

4.1. Diagnóstico 

8 horas 

4.1.1. Objetivos do 
diagnóstico 

4.1.2. Grelhas para 
caracterizar o ambiente 
social 

4.1.3. A audiência alvo e a 
amostra 

4.1.4. Soluções potenciais e 
barreiras 

4.1.5. Estabelecimento de 
prioridades 

4.1.6. Parcerias 

▪ Desenhar um plano 
de atividades  

4.2. Planeamento 

8 horas 

4.2.1. Características de um 
plano 

4.2.2. Elementos de um plano 
de atividades 

4.2.2.1. Objetivos 

4.2.2.2. Estratégias 

4.2.2.3 Metodologia 

4.2.2.4 Duração 

4.2.2.5 Recursos – humanos, 
materiais, financeiros 

▪ Implementar um 
trabalho de projeto 
social 

4.3. Implementação 

6 horas 

4.3.1. Desenvolvimento do 
projeto 

4.3.2. Monitorização do 
projeto  

4.3.3. Controlo do projeto 
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▪ Refletir sobre a 
práticas de 
performance através 
da avaliação 

4.4. Avaliação 

8 horas 

4.4.1 Critérios de avaliação 

4.4.2 Avaliação continua 
como uma forma de 
redirecionar a 
intervenção 

4.4.3. A avaliação final como 
uma análise 
comparativa entre os 
resultados obtidos e os 
resultados especto 

 

 
Esta estrutura foi a base para desenvolver os módulos de formação usados durante a fase de 

testes-piloto pelos formadores de EFP em cursos na área social de modo a formar melhor 

futuros profissionais na conceção de projetos baseados na valorização dos idosos. 

 

Este módulo pretende atingir cursos de EFP de nível 4, de acordo com o European 

Qualifications Framework [EQF]. Esta opção é justificada pelo esforço feito pelos Estados 

Membros para desenvolver um National Qualifications Framework [NQF] baseados nos 

resultados de aprendizagem, que contribuem para uma melhor transparência e 

comparabilidade dos diferentes sistemas nacionais. Mesmo que o módulo não atribua uma 

qualificação aos beneficiários, é definido, com clareza, um público-alvo e um nível, 

reconhecido pelos países participantes e noutros países que tenham implementado o seu 

NQF através de um processo de referenciação EQF. 

 

A abordagem dos princípios EQF considera as descrições que indicam os níveis de 

aprendizagens para o nível 4, como descrito no anexo II do Council Recommendation of 22 

May 2017, nomeadamente: 

 

● Conhecimento: conhecimento factual e teórico num contexto abrangente dentro de 

um campo de trabalho ou estudo. 

● Competências: um conjunto de competências práticas e cognitivas requeridas para 

gerar soluções para problemas específicos no campo ou estudo. 

● Responsabilidade e autonomia: exercícios de gestão própria com as linhas de 

orientação em contextos de campo ou contexto que são, por norma, previsíveis, mas 

são sujeitas a alterações. Supervisionar as rotinas de trabalho dos outros, assumir 

responsabilidade pela avaliação e melhoria das atividades de trabalho ou estudo. 
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A abordagem dos princípios EQF agrega alguns dos princípios de garantia de qualidade 

definidos no anexo IV do Council Recommendation, no sentido em que o documento 

apresenta a estrutura do programa de formação com os resultados de aprendizagem, 

garantindo avaliações válidas e fidedignas ao definir os critérios de avaliação, os parceiros 

envolveram todos os stakeholders relevantes nas atividades que contribuíram para esta 

proposta, tem objetivos claros e quantificados e recursos apropriados sustentados na fase de 

preparação. 

 

Os resultados de aprendizagem definidos são os seguintes: 

 

  Módulo: Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão Social 

Unida

de 

Conhecimento Competências Responsabilidade e Autonomia 

1 ● Reconhecer as bases 

conceptuais do 

envelhecimento 

● Classificar os processos 

de envelhecimentos 

● Definir estratégias, 

barreiras e facilitadores 

para a comunicação com 

os idosos 

● Definir estratégias para 

promover o 

envelhecimento ativo, 

autónomo e 

independente 

● Escolher ambientes 

amigos da idade 

 

● Analisar as bases do 

envelhecimento 

● Explicar os processos de 

envelhecimento 

● Selecionar estratégias 

de comunicação 

adequadas 

● Comparar barreiras e 

facilitadores de 

comunicação 

● Aplicar estratégias de 

envelhecimento ativo, 

autónomo e 

independente 

● Categorizar ambientes 

amigos da idade 

● Comunicar, com clareza, 

conceitos e ideias 

● Agir com iniciativa e 

demonstrar com 

capacidade analítica 

● Tarefas de planeamento e 

estrutura 

● Recomendar soluções para 

identificar 

problemas/barreiras 

● Sugerir ambientes amigos 

da idade 



 
 26 / 93 

 
 
 
26 

  O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

2 ● Analisar a integração 

social e de comunidade 

dos idosos 

● Definir cidadania, inclusão 

e desenvolvimento social 

● Listar os direitos e deveres 

dos idosos 

● Planear a integração 

social e em comunidade 

dos idosos 

● Aplicar princípios de 

cidadania 

● Comparar atividades de 

desenvolvimento social 

● Respeitar os direitos e 

lembrar os deveres dos 

idosos 

● Participar em iniciativas 

direcionadas para a 

integração social e em 

comunidade dos idosos 

● Discutir as atividades de 

desenvolvimento social 

● Informar os idosos sobre os 

seus direitos e deveres 

3 ● Identificar as 

metodologias de 

intervenção social: 

definição, objetivos e 

resultados 

● Reconhecer o trabalho do 

projeto social para a 

inclusão e valorização dos 

idosos 

● Selecionar 

metodologias de 

intervenção social 

adequadas 

● Propor projetos sociais 

para incluir e valorizar 

socialmente os idosos 

● Comparar metodologias de 

intervenção sociais 

● Cooperar com uma equipa 

para criar um projeto social 
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4 ● Enumerar o trabalho de 

projetos social: fases 

● Descrever o diagnóstico: 

objetivos, alvos, 

ambientes sociais, 

soluções, barreiras, 

prioridades, parcerias 

● Descrever o 

planeamento: 

características, objetivos, 

metodologias, duração, 

recursos 

● Descrever a 

implementação: 

desenvolvimento, 

acompanhamento e 

controlo 

● Descrever a avaliação: 

critérios, avaliação, 

análise de resultados 

● Conduzir um 

diagnóstico social 

● Planear um projeto 

social 

● Implementar um 

projeto social 

● Avaliar um projeto 

social 

● Apresentar as conclusões de 

um projeto social 

● Relatório das atividades 

realizadas 

● Apoiar a implementação e a 

avaliação de um projeto 

social 

  

 

Na unidade um, o módulo foca-se nas bases conceptuais do envelhecimento, no processo de 

envelhecimento, na comunicação com os idosos e nas estratégias para promover o 

envelhecimento ativo, autónomo e independente. Mesmo que estes tópicos sejam 

abordados nos cursos de EFP de cariz social, eles são analisados em separado e 

independentemente. Por isto, considerando a revisão teórica e a discussão com os 

stakeholders envolvidos, foi possível concluir que estes tópicos devem ser arranjados e 

conjugados. Esta abordagem contribui para uma melhor compreensão do processo de 

envelhecimento e dos conceitos de inclusão social e desenvolvimento social. A 

contextualização e referência destes conteúdos específicos na unidade 1 foi crucial para 

permitir que os alunos/formandos pudessem entender, com clareza, os principais conceitos 

relacionados com o envelhecimento humano e como os incluir, socialmente, através do seu 

conhecimento e experiências de vida. Foi dado, então, o contexto fundamental para as 

pessoas que desejam trabalhar com este grupo-alvo específico. 

 

As razões pelas quais as pessoas se sentem excluídas e como as experienciam é uma situação 

complexa e multifacetada. O conteúdo do tópico dois é, consequentemente, a base para 
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perceber esta dinâmica multifacetada, atribuindo o foco à promoção da integração social e 

na comunidade dos idosos. 

 

Dotar os formandos com capacidades para desenvolver as metodologias de intervenção social 

foi um objetivo deste projeto. Neste sentido, os conteúdos da unidade 3 foram criados para 

criar a consciencialização, nas pessoas, sobre como é que um projeto social pode contribuir 

para a inclusão e valorização dos idosos. 

 

Os aspetos abrangidos na unidade 3 fazem uma conexão perfeita para os tópicos introduzidos 

na unidade 4, que podem ser associados ao desenvolvimento de projetos sociais. Esta 

abordagem “passo-a-passo” sobre como começar a planear, criar e elaborar um projeto de 

intervenção foi pensado para facilitar a perceção dos formandos sobre quais os 

requerimentos e metodologias a aplicar. Este módulo é complementado com recursos que 

clarificam os conteúdos apresentados. Para a unidade 4, em particular, foram dados modelos 

que ilustram como é que os documentos mencionados devem ser e qual a informação que 

devem conter. 

 

Esta metodologia de guia foi feita para encorajar os formandos a maturar, autonomamente, 

as suas ideias e a transformá-las em projetos de intervenção social. Através deste módulo, é 

esperado que os alunos identifiquem um problema e descubram soluções para responder às 

necessidades dos idosos, usando o turismo como caso de estudo. Todavia, a metodologia 

apresentada na unidade 4 pode também ser aplicado a outros grupos-alvo. 

 

Estas unidades focam-se em proporcionar aos formandos um conhecimento teórico e prático 

que pode ser útil nas suas vidas académica e profissional. Neste sentido, o módulo TSITour 

não contribui, apenas, para preencher a falha nos cursos sociais EFP, como também fornece 

um modus operandi para criar projetos sociais, permitindo que os futuros trabalhadores 

sociais possam estar mais bem preparados com o conhecimento e competências práticas. 

 

É, portanto, razoável esperar que a inclusão social dos idosos se torne, progressivamente, 

cada vez mais, um tópico considerado e que o âmbito de intervenção possa aumentar 

significativamente. 
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5. Plataformas e recursos de formação 
 
O projeto TSITour incluiu o desenvolvimento de uma plataforma de formação, que foi criada 

pelo staff técnico do parceiro grego KMOP. Foi desenhada para receber inputs, não apenas 

pelos parceiros do consórcio, mas também, durante a fase de teste, pelos utilizadores finais. 

A plataforma de formação foi criada para acomodar os materiais formativos compostos por: 

módulos, listas, mapas de conceitos, formulários, modelos de relatório, infográficos, guiões 

de entrevistas, amostras de memorandos de entendimento, folhetos e vídeos. 

Atualmente, os formandos querem conteúdo relevante, móvel, personalizado e que lhes 

permita estabelecer o seu próprio ritmo, e a metodologia e-learning permite aos utilizadores 

explorar os materiais de acordo com a sua conveniência. Posto isto, a plataforma online do 

TSITour é um recurso flexível e útil para os alunos e trabalhadores sociais que podem ser 

encontrados incorporados no website do projeto, no seguinte link https://tsitour.eu/training-

platform/. 

 

O primeiro passo para entrar na plataforma é fazer log in como explicado na figura abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Log in 

Depois de realizar o primeiro passo, a plataforma mostra, na página, quais as línguas 

disponíveis (Figura 3). O aluno deve escolher uma língua para aceder a todos os recursos 

desenvolvidos ao longo do projeto. Os recursos são os mesmos em todas as línguas. 

 

 
 
 
 

https://tsitour.eu/training-platform/
https://tsitour.eu/training-platform/
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Figura 3 – Menu de seleção de língua 

 
 
Após selecionar a língua, o formando é redirecionado para uma página onde todas as 
unidades do módulo estão disponíveis (Figure 4), assim como o menu “Contacte-nos” (Figura 
5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Unidades dos Módulos                                                                                            Figura 5 – Menu de Contactos 
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Para iniciar a formação, o aluno tem de carregar em “Enrol Now”. Assim que o formando 

estiver inscrito, ela/a tem acesso a todos os recursos desenvolvidos e divididos por unidades. 

Quando carregar no primeiro material da Unidade 1, por exemplo, é mostrada uma tabela 

com os conteúdos que o formando tem de completar para concluir o módulo (Figura 6). Para 

completar o módulo, o estudante deve responder, corretamente, a todas as perguntas. 

 

 
Figura 6 – Conteúdos da Unidade 1 

 
Os parceiros desenvolveram recursos adicionais para explicar, melhor, os conceitos do 

módulo, que pode ser encontrado na plataforma também, e estes podem ser descarregados 

pelos alunos para que aprendam autonomamente mais tarde. Os recursos estão disponíveis 

no menu lateral da plataforma (Figura 7), e incluem vídeos, posters, listas, mapas de 

conceitos, e outros. 

 
Figura 7 – Exemplo de recurso da Unidade 1 
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O módulo de formação está disponível, na íntegra e em PDF, na plataforma. Contém toda a 

informação apresentada na plataforma de uma forma mais descritiva. 

 

O Consórcio TSITour desenvolveu cerca de 30 recursos originais em vários formatos. Os 

parceiros desenvolveram vídeos, listas, modelos para relatórios, mapas de conceitos, 

modelos para avaliação, folhetos, guias de entrevistas, memorandos de entendimento e 

outros. 

A lista completa de recursos desenvolvidos está apresentada abaixo: 

 
● Apreciação dos Critérios de Avaliação; 

● Arquivos de Observações; 

● Autoavaliação; 

● Como planear um projeto; 

● Desenvolvimento do Projeto; 

● Dicas de Exploração; 

● Folheto – Envelhecimento Patológico vs. Ativo; 

● Folheto – Facilitadores de Comunicação; 

● Formulário de Avaliação de Diagnósticos; 

● Formulário de Inscrição; 

● Glossário; 

● Guiões de Entrevista; 

● Infografias – Integração dos Idosos; 

● Lista de Projeto; 

● Listas – Ambientes amigáveis; 

● Listas de Atividades; 

● Mapa de Conceitos – Direitos e Deveres dos Idosos; 

● Mapa de Conceitos – Integração dos Idosos: de problemas a soluções;  

● Memorando de Conhecimento; 

● Plano do Projeto; 

● Relatórios de Avaliação; 

● Sondagem de Satisfação – Grupo-alvo; 

● Sondagem de Satisfação – Instituição; 

● Sondagens Individuais; 

● Vídeo – Avaliação; 

● Vídeo – Diagnóstico; 

● Vídeo – Implementação; 

● Vídeo – Inclusão dos Idosos; 

● Vídeo – Planeamento. 
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De forma a respeitar os mesmos níveis de qualidade, foram desenvolvidas diretrizes. Para 

além disso, os parceiros do projeto desenvolveram sistemas de validação de todos os 

recursos. Este sistema de validação foi implementado para garantir que todos os materiais 

eram de alta qualidade. Para que este sistema de validação atingisse os seus objetivos, a 

CEPROF definiu que os parceiros responsáveis por esta tarefa seriam os membros do Quadro 

de Controlo de Qualidade do projeto. A CEPROF criou os modelos de avaliação para serem 

usados aquando da avaliação dos recursos, que eram diferentes dependendo do tipo de 

recurso. Para os escritos, os critérios de avaliação eram os seguintes: 

 

● O propósito dos recursos é apresentado com clareza; 

● O recurso responde aos objetivos estabelecidos tal como definido pelo projeto; 

● O conteúdo geral do recurso está bem organizado; 

● Os tópicos e ideias são apresentados numa sequência lógica; 

● O documento respeita os critérios de qualidade definidos nas diretrizes estabelecidas 

pela CEPROF; 

● O tom e o estilo de escrita dos recursos são apropriados para o público em questão; 

● Não existem erros gramaticais, ortográficos ou de pontuação; 

● Os logótipos e avisos legais estão presentes.  

 

No que está relacionado com os vídeos elaborados pelo consórcio, os critérios são os 

seguintes: 

 

● O propósito do recurso é apresentado com clareza; 

● O recurso responde aos objetivos estabelecidos tal como definido pelo projeto; 

● O conteúdo geral do recurso está bem organizado; 

● Os tópicos e ideias são apresentados numa sequência lógica; 

● O documento respeita os parâmetros de qualidade definidos nas diretrizes 

estabelecidas pela CEPROF; 

● O tom e a abordagem dos recursos são apropriados para a audiência em questão; 

● O áudio e imagem do recurso têm a qualidade necessária; 

● Não existem erros gramaticais, ortográficos ou de pontuação; 

● A duração do recurso é apropriada para a audiência em questão; 

● Os logótipos e avisos legais estão presentes.  

 

 
Após a primeira avaliação, os parceiros organizaram reuniões de apreciação de forma a 

discutir qual a melhor maneira de incorporar o feedback recebido no primeiro processo de 

avaliação. Estas reuniões foram essenciais para desenvolver uma estratégia para melhorar os 

recursos. Depois, os parceiros colocaram em prática as estratégias desenvolvidas. Foi apenas 
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depois destes passos que os recursos atingiram a sua versão final e se iniciou o processo de 

tradução. 

Concluindo, a elaboração do módulo e recursos de formação foi o resultado de um esforço 

coletivo para preparar materiais ajustados ao propósito da formação e aos seus beneficiários 

finais. 

 

5.1. Teste-piloto do Módulo de Formação 
 
O projeto incluiu uma fase de teste-piloto que teve os seguintes objetivos gerais: 

● Avaliar os diferentes aspetos do projeto; 

● obter resultados preliminares, e 

● propor ajustes antes de lançar o módulo final. 

 

O teste-piloto estava organizado em duas atividades principais. A primeira focava-se no teste-

piloto do módulo, dos recursos e da plataforma de formação. O segundo pretendia realizar o 

teste-piloto do projeto envolvendo organizações e participantes selecionados. 

 

Os objetivos específicos da primeira atividade foram: 

● Criar um módulo de formação sobre “Desenvolvimento de Projetos para a Inclusão e 

Valorização Social de Pessoas com Assistência Especial de Necessidades Sociais” para 

estudantes de EFP no campo do cuidado e bem-estar; 

● Desenvolver competências técnicas e transversais nos estudantes de EFP para que 

criem e implementem projetos e atividades para a Inclusão e Valorização Social; 

● Preparar os estudantes de EFP para abordarem os desafios no local de trabalho, com 

foco nas pessoas com apoio às necessidades sociais. 

 

Ao longo do processo, os participantes foram encorajados a darem a sua opinião e partilhar 

ideias para que se pudessem fazer melhorias. Este foi um passo importante para o projeto, 

pois permitiu que as organizações participantes pudessem avaliar a implementação do 

projeto TSITour. 

 

Relacionado com a seleção dos estudantes/formandos, os critérios foram estabelecidos na 

altura da aplicação, portanto não foi necessário introduzir novos elementos ou ajustar o que 

já existiam. 

 

No final, cada parceiro forneceu os resultados globais da experiência do teste-piloto, de forma 

a que o leitor consiga ter mais conhecimento sobre os resultados por país. 
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PORTUGAL 
 
Os alunos dos cursos da área social foram escolhidos pelos Coordenadores do Curso, 

responsáveis pelos estágios, juntamente com a equipa da CEPROF e da Ovar Forma, que têm 

trabalhado neste projeto. Os critérios definidos abrangiam o desempenho dos alunos na 

escola, o interesse pela terceira idade e pelos tópicos de inclusão social, a sua vontade de 

participar em projetos Erasmus+, o nível de responsabilidade e compromisso perante as 

tarefas propostas e a autorização dos pais. 

 

Depois da seleção preliminar dos alunos, os membros da equipa de projetos portuguesa 

realizaram reuniões individuais com os estudantes para apresentarem as atividades de teste-

piloto e o processo de implementação. 

 

Os parceiros prepararam formulários de consentimento a serem assinados pelos 

participantes nas atividades do teste-piloto, parte do arquivo do projeto. 

 

O módulo de formação foi concebido para 50 horas de formação. A abordagem metodológica 

que foi seguida pela primeira parte das atividades do teste-piloto consistia na preparação de 

um cronograma com sessões presenciais, síncronas e assíncronas, que se realizaram entre 4 

de maio e 4 de junho de 2021. 

 

As sessões presenciais foram dedicadas a uma navegação, inicial, da plataforma de formação, 

à explicação dos conceitos-chave, ao apoio na elaboração de projetos de valorização e na 

definição de novos passos. 
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Figura 8 –Teste-piloto da plataforma, módulos e recursos de formação: sessões presenciais. 

 

 
As sessões assíncronas online foram dedicadas à aprendizagem autónoma e as sessões 

síncronas à monitorização das atividades autónomas e ao esclarecimento de dúvidas. 

 

 
Figura 9 – Teste-piloto da plataforma, módulos e recursos de formação: sessões síncronas. 

Os alunos assinalaram algumas gralhas e erros de transcrição e também alguns erros do 

sistema enquanto testavam a plataforma e os materiais disponíveis. Recolher o feedback 

sobre a plataforma na perspetiva do utilizador foi importante para definir as melhorias 

necessárias, as quais foram feitas durante esta fase de implementação do projeto. 
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Os estudantes completaram os módulos e os exercícios, e tiveram uma perceção clara dos 

documentos que necessitam para trabalhar durante a fase de implementação para o 

desenvolvimento de um projeto social baseado na valorização. Durante este período, os cinco 

alunos começaram a planear os próximos passos com o apoio total da equipa do projeto. 

 

  
Figura 10 – Capturas de ecrã da plataforma de formação. 

 
ITÁLIA 
 
Foram estabelecidos contactos com uma escola de EFP no município de Partinico, uma 

pequena cidade perto de Palermo. Inicialmente, o diretor da Escola Secundária “Danilo Dolci” 

foi contactado, tendo muito prontamente agradecido pela proposta, e envolveu uma turma 

de 13 estudantes da área de estudo dos serviços sociais e cuidados, tendo em conta os 

critérios definidos, em particular o interesse pela terceira idade e pelos tópicos de inclusão 

social e o nível de compromisso já demonstrado em atividades passadas. A equipa do CSC 

organizou uma reunião preliminar com o/a professor/a responsável pela turma e depois 

conheceu os estudantes, para lhes apresentar o projeto e organizar a primeira fase do teste-

piloto. Os estudantes ou os seus representantes legais – no caso de serem menores – 

assinaram os formulários de consentimento. 
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Figura 11 – Sessões de Formação Online – Itália. 

 

Em maio e junho, foram realizadas sessões síncronas onde foram apresentados os 4 módulos 

aos alunos. 

 
Figura 12 – Sessões de formação online – Itália. 

Para além destas reuniões, foram feitas, também, sessões assíncronas online, durante as 

quais os alunos reviram, em conjunto, o trabalho feito, aprofundaram os tópicos com 

documentos explicativos e responderam a perguntas relacionadas com cada módulo. No 

total, a formação teve, no total, 50 horas, e a equipa do CSC esteve sempre disponível para 

clarificações e introspeções. 
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O feedback dos estudantes foi muito importante para melhorar as ferramentas da 

plataforma, pois ajudou a identificar alguns erros menores tanto na tradução como no 

sistema. Os módulos e os exercícios foram completados por todos os alunos, e os documentos 

foram considerados úteis e necessários para a planificação e implementação das ideias para 

o projeto, que também foram apresentadas. 

 

ESPANHA 

Em Espanha, o teste-piloto do módulo foi implementado em duas regiões diferentes por duas 

instituições, DEFOIN e Fundación Intras. Os resultados são apresentados em separado. 

 

a) DEFOIN 

 

A DEFOIN contactou a escola de EFP “IES Príncipe Felipe”. O projeto foi apresentado pelo 

coordenador do curso de EFP “Pessoas em Situação de Dependência”. Foram selecionados, 

no total, 7 estudantes deste curso, enquadrados na área do cuidado e bem-estar social. Estes 

foram escolhidos pelo coordenador do curso e pela equipa da DEFOIN que trabalha no projeto 

TSITour. Os critérios estabelecidos para selecionar os estudantes basearam-se no seguinte: 

● Desempenho na escola; 

● Interesse pela terceira idade e pela inclusão social dos idosos; 

● Disposição para trabalhar em projetos Erasmus+; 

● Dedicação pelo projeto e pelas atividades propostas. 

 
Os pais foram informados acerca do projeto e assinaram formulários de consentimento caso 

o estudante tivesse menos de 18 anos. 

 

Marcou-se uma reunião introdutória com os estudantes, de forma a apresentar o projeto 

TSITour. As atividades e os objetivos foram explicados e foram, ainda, dadas mais instruções 

sobre o acesso à plataforma de formação. Para o teste-piloto do módulo de formação os 

alunos trabalharam individualmente. O objetivo era que estes adquirissem capacidades e 

competências antes da implementação do processo de Storytelling com os idosos. 

 

Os estudantes do IES Príncipe Felipe participaram no teste-piloto do módulo de formação, 

completando um total de 50 horas de formação online, e a organização das sessões foi feita 

com base nas sessões síncronas e assíncronas. Nas sessões síncronas, os estudantes 

conseguiram esclarecer dúvidas e partilhar o seu progresso. Era esperado que os estudantes 

conseguissem dar feedback sobre a plataforma, os conteúdos e os processos de avaliação. 

Todas as 4 unidades disponíveis na plataforma de formação foram completadas com sucesso. 
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Figura 13 – Capturas de ecrã da apresentação da plataforma de formação em Espanha. 

 

Após completar a formação online, foi abordado o desenvolvimento do projeto. Os 

estudantes participantes foram organizados em dois grupos de trabalho. O objetivo era a 

organização de atividades de Storytelling onde as pessoas idosas podiam acompanhar um 

guia turístico numa rota turística de forma a contribuir com as suas experiências de vida. Os 

projetos incluíram atividades específicas onde os idosos conseguiriam usar as suas 

competências de Storytelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Sessões de formação online – Espanha. 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 13 – Participating students from 
IES Príncipe Filipe 1 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 15 – Online meeting with the students 
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Como resultado final, ambos os grupos apresentaram os respetivos projetos sociais e estes 

foram revistos, em conjunto, com o coordenador de EFP, dando-lhes o feedback necessário 

para que ficassem capazes de implementar essas atividades. O processo do módulo de 

formação começou no dia 28 de setembro e terminou no dia 11 de novembro, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Sessões de Formação Presenciais – Espanha. 

 

b) Fundación Intras 

O teste piloto desenvolvido pela Fundación Intras aconteceu entre maio e junho de 2021 em 

Zamora. A escolha esta cidade baseou-se em três premissas: 

● Zamora é uma província com uma das populações mais velhas em Espanha. A média 

de idades da população é de 51,17 anos; 

●  Zamora é uma cidade turística que atrai muitos turistas por anos; 

● A Fundación Intras é sediada nesta cidade. 

 

A Fundación Intras é uma instituição social que aborda assuntos relacionados com pessoas 

idosas. A INTRAS tem protocolos/acordos com várias escolas de EFP para a realização de 

estágios. Os alunos estagiários na INTRAS foram convidados a seguir a formação e os 

mentores do estágio foram consultados. 

 

Os estudantes foram selecionados entre os estagiários em Pormato e na Fundación Intras. 

Todos os estagiários foram informados sobre o projeto e sobre a formação. Aqueles que 

manifestaram interesse foram, então, inscritos. 
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Os alunos tiveram uma sessão presencial que os informou sobre a formação e os resultados 

previstos. O uso da plataforma foi explicado, assim como a formação, de uma forma 

detalhada. Depois da sessão inicial, os alunos começaram a formação online com a supervisão 

de um trabalhador social de Peromato e de um gestor de projeto da Fundación Intras. 

 

 
Figura 16 – Sessões de Formação Online – Espanha. 

 
 
Depois de completar o módulo online, os alunos desenvolveram um projeto de inclusão social 

para os idosos com o apoio de Peromato e dos trabalhadores sociais da Fundición Intras. 

Durante esta fase, foram efetuados contactos com o Museu Etnográfico de Castilla y León de 

forma a definir a formação dos idosos e a organização da implementação dos projetos de 

intervenção. 

 

GRÉCIA 

O primeiro passo na Grécia foi recrutar estudantes/formandos de instituições de EFP de nível 

4 que estudem no setor social ou de saúde. O KMOP é uma Organização Não-Governamental 

(ONG), portanto a equipa teve estabelecer contactos com instituições de EFP e convidá-las a 

participar na formação e no teste-piloto. 

Este processo começou em meados de abril e completou-se a meio do mês de maio de 2021 

com a assinatura de uma carta de cooperação com a Vocational Training School of Labour 

Force Employment Organisation (OAED) em Kozani, uma cidade no norte da Grécia. 

Numa fase anterior, o KMOP estabeleceu contactos com uma escola profissional em Atenas, 

mas, devido à pandemia e ao encerramento das atividades normais, nenhuma instituição 
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estava interessada em participar na formação. Posto isto, foi necessário alargar o alcance e 

foi possível chegar a escolas e instituições fora da cidade de Atenas. 

 

Por esta razão em particular, o teste piloto na Grécia teve de ser adaptado devido às 

circunstâncias em questão e adotou uma abordagem mais flexível. 

 
Da Escola Vocacional de Kozani, dois alunos do curso de “Assistentes de Cuidados Gerais” 

concordaram em participar. Os estudantes foram abordados individualmente de forma a 

conhecerem o projeto TSITour e para entenderam o que era esperado deles. Os formulários 

de consentimento foram assinados pelos estudantes, visto que estes eram maiores. 

 

A formação foi organizada em sessões síncronas e assíncronas. Os alunos trabalharam nos 

recursos de formação de modo assíncrono e completaram todos os exercícios no dia 13 de 

junho de 2021. 

 

 

 
Figura 17 – Sessões de formação online – Grécia. 

 

Dados globais e Conclusões 

O teste-piloto do módulo, recursos e plataforma de formação podem ser sumarizados na 
imagem abaixo: 
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O teste-piloto dos Módulos de Formação TSITour foi implementado em Portugal, Espanha, 

Itália e Grécia. Foram envolvidas seis escolas de EFP e 31 estudantes de EFP aceitaram 

participar nesta experiência piloto. 

O grupo dos estudantes de EFP selecionados, da área social, foi envolvido na formação e, por 

isso, tiveram um acesso prematuro à plataforma, ao módulo “Desenvolvimento de Projetos 

para a Inclusão Social e Valorização das Pessoas com Necessidade de Cuidados Sociais 

Especiais” e aos recursos pedagógicos criados para facilitar o processo de aprendizagem 

autónoma. Durante esta fase do teste-piloto, as organizações parceiras podiam:  

• Validar os módulos criados no enquadramento do projeto 

• Transferir conteúdos teóricos e competências para os estudantes, através da criação de 

um projeto para promover a inclusão social nas pessoas idosas. 

• Complementar a formação dos alunos com material teórico extra e experiências práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 países

1 plataforma 
de formação 
em 5 línguas

1 módulo de 
formação em 5 

línguas

30 recursos de 
formação em 5 

línguas

6 Escolas de 
EFP

31 Estudantes 
de EFP
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Período de Implementação 

 
O período de implementação do teste-piloto da plataforma aconteceu entre maio e 

novembro 2021. 

 

Modalidades de Duração e Formação 

 

   
50 horas Presencial Online 

 

Este módulo de formação foi concebido para 50 horas de formação numa combinação das 

seguintes modalidades: 

● presencial 

● online 

● sessões síncronas e assíncronas 

 

 

Principais conclusões da experiência piloto 
 

No fim da experiência piloto, foi pedido, aos participantes, que preenchessem um pequeno 

questionário com o objetivo de recolher o seu feedback e de melhorar a versão final da 

plataforma, módulo e recursos de formação. Em baixo são apresentadas as principais 

conclusões da análise dos resultados. 

 

• Plataforma de Formação 

A todos os estudantes foi questionado sobre a sua experiência ao usar a plataforma de 

formação. No que diz respeito ao uso, 83% dos estudantes concordaram (52%) ou 

concordaram completamente (31%) que a plataforma era fácil e intuitiva. 

Maio 2021

Novembro 2021
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Em relação ao design, 79% dos alunos concordaram (41%) ou concordaram completamente 

(38%) que o design era suficientemente adequado. 

 

 
Gráfico 1 – Navegação na Plataforma de Formação                                      Gráfico 2 – Design da Plataforma de Formação 

 
 

• Módulo de Formação 

 

O processo de aprendizagem dos estudantes, os objetivos do módulo de formação e as 

expectativas prévias deste foram, também, recolhidas através do questionário de avaliação. 

83% das respostas concordaram (42%), ou concordam completamente (41%) que os objetivos 

do Módulo de Formação TSITour estavam claramente definidos. 

86% das respostas concordaram (48%), ou concordaram completamente (38%) que o Módulo 

de Formação correspondeu às suas expectativas. 

100% das respostas concordaram (62%), ou concordaram completamente (38%) que os 

tópicos estudados eram relevantes para os objetivos do Módulo.  

100% das respostas concordaram (45%), ou concordaram completamente (55%) que os 

tópicos abordados eram relevantes para eles e para os seus estudos. 
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Gráfico 3 – Objetivos da Plataforma de Formação       Gráfico 4- Expectativas relacionadas com a Plataforma de Formação 

 
Gráfico 5- Relevância dos Tópicos Abordados no Módulo       Gráfico 6- Relevância dos Tópicos Abordados para os Alunos 

 

 

• Recursos de Formação 

 

A elaboração dos recursos de apoio à formação foram uma atividade chave para o 

desenvolvimento do módulo de formação. Posto isto, o seu uso e eficiência para o apoio dos 

conteúdos teóricos foram também medidos nos questionários de avaliação. 

93% das respostas concordaram (62%), ou concordaram completamente (31%), que os 

recursos foram úteis para entender os conceitos diferentes que foram apresentados nas 

unidades de formação. 
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83% dos respondentes concordaram (55%), ou concordaram completamente (28%) que os 

recursos foram úteis para perceber a metodologia e o procedimento na implementação de 

projetos. 

 
Gráfico 7 – Recursos úteis para entender os conceitos                 Gráfico 8 – Os recursos e a implementação de projetos 

 
A tabela abaixo sumaria as conclusões das experiências piloto da plataforma, módulo e 
recursos de formação.  
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5.2. Teste-piloto para a Implementação de Projetos 
 
 
Os objetivos específicos da implementação eram: 
 

 
 
 
Ao longo do processo, os participantes foram encorajados a darem a sua opinião e a partilhar 
ideias de forma a ser possível realizar melhorias. Esta foi uma fase crucial para o projeto, pois 
permitiu que as organizações que participaram pudessem avaliar a implementação do projeto 
TSITour. 
 
No fim de cada experiência piloto de cada parceiro, foram dados resultados globais de forma 
a que o leitor tivesse uma melhor perceção dos resultados por país. 
 
 
 
 

Envolver os estudantes de EFP no
campo do cuidado e bem-estar,
instituições sociais, instituições de
turismo e os idosos, na implementação
de projetos de Storytelling em
diferentes regiões;

Usar o turismo e os idosos com
necessidades de apoio social como um
ponto de partida para transformar a
indústria de turismo e a abordagem ao
apoio social, ao valorizar os idosos
como contadores de histórias locais
voluntário para a indústria do turismo;

Avaliar o processo de implementação
do projeto;

Aumentar o número de ferramentas de
inclusão social e os seus beneficiários;

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

Criar consciencialização para o projeto
de forma a aumentar a bolsa de
voluntários.
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PORTUGAL 
 
Em Portugal, os parceiros que conduziram as atividades foram a CEPROF e a Ovar Forma. 
A abordagem metodológica geral, durante a fase de implementação, consistiu nas seguintes 

ações: 

 

● Análise dos perfis das instituições sociais elegíveis; 

● Realização de contactos com os representantes das instituições sociais; 

● Condução de reuniões presenciais com o objetivo de apresentar o projeto e as 

atividades de teste-piloto às instituições sociais; 

● Análise dos perfis dos idosos de instituições sociais; 

● Seleção dos idosos para participar no teste-piloto; 

● Análise dos perfis das organizações de turismo elegíveis; 

● Realização de contactos com os representantes das instituições de turismo; 

● Condução de reuniões presenciais com o objetivo de apresentar o projeto e as 

atividades de teste piloto às instituições de turismo; 

● Implementação de testes-pilotos sobre os projetos de Storytelling; 

● Disseminação das atividades de teste-piloto nas redes sociais; 

● Avaliação das ações do teste-piloto; 

● Redação de um relatório. 

 

Depois do teste-piloto do módulo de formação, a seguinte ação foi a seleção de instituições 

sociais. As organizações parceiras estão integradas numa rede local de escolas e de 

organizações relevantes socialmente. Posto isto, usaram a sua rede para estabelecer os 

contactos necessários. Para além disso, sendo uma escola de EFP, os estágios são uma parte 

essencial da formação dos estudantes, portanto, ambas as organizações têm um 

conhecimento extensivo das organizações que podem beneficiar, mais eficientemente, das 

atividades de teste piloto. Assim, foi realizada uma análise interna, considerando a definição 

do perfil dos participantes, tal como referido, e foram realizadas reuniões presenciais com as 

seguintes organizações: 

 

● Santa Casa da Misericórdia de Ovar (Ovar, Portugal); 

● A Nossa Casa (Esmoriz, Portugal); 

● MACUR (Santa Maria da Feira, Portugal); 

● Santa Casa da Misericórdia de Espinho (Espinho, Portugal); 

● Centro Social de Paramos (Espinho, Portugal); 

● Centro Comunitário de Esmoriz (Esmoriz, Portugal). 
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Figura 18 – Reuniões com organizações sociais. 

As reuniões foram bastante importantes de forma a realçar o impacto do projeto a nível social 

e as oportunidades que este pode acarretar consigo. 

A seleção dos participantes idosos foi intimamente ligada com a seleção das instituições 

sociais, a definição do perfil dos idosos foi considerada com as instituições de apoio, a equipa 

portuguesa abordou os idosos para avaliar a sua condição mental, física e social, e determinar 

que tipo de histórias encaixaria com a abordagem da intervenção. Foram selecionados oito 

idosos para participarem nas atividades piloto. 

 

Os passos que se seguiram foram a assinatura de uma carta de cooperação (anexo 2), a 

distribuição de estudantes pelas instituições sociais, a recolha de consentimento (anexo 3) 

dos idosos selecionados e/ou o seu tutor familiar e o acordo da implementação de uma 

agenda. 

 

As instituições de turismo foram escolhidas tendo em conta a localização das organizações 

sociais e o seu impacto na região correspondente. No caso português, os serviços turísticos 

municipais ofereceram um apoio sólido, tendo em consideração o seu interesse em preservar 

a história local e a sua responsabilidade social relacionada com as práticas sustentáveis e a 

integração social. Esta seleção também foi interpretada como estratégica, pois a 

sustentabilidade do projeto TSITour em Portugal pode ser garantida através destas entidades 

e escritórios públicos. Neste contexto, os projetos dos estudantes foram também 

desenvolvidos com base nestas premissas. Foram promovidas 3 reuniões presenciais e uma 

online, com as seguintes instituições: 
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● RivieraTur (Ovar, Portugal); 

● Câmara Municipal de Ovar (Ovar, Portugal); 

● Câmara Municipal de Espinho (Espinho, Portugal); 

● Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Santa Maria da Feira, Portugal).  

 

 
Figura 19 – Reuniões com as organizações de turismo. 

A fase de implementação da segunda parte do teste-piloto começou com uma visita às 

instituições sociais onde os estudantes iam implementar os seus projetos, portanto, com o 

objetivo de conhecer melhor a organização, conhecer os trabalhadores sociais responsáveis 

pelo apoio à implementação do projeto, percebendo as rotinas da instituição e estabelecer 

procedimentos de implementação. 

 

Depois de todas as formalidades, os estudantes visitaram instituições sociais, conheceram os 

oito idosos, e começaram a desenvolver os seus projetos com base nas histórias e 

informações recolhidas. As histórias privilegiaram a conexão à história local, património e 

tradições, o que foi relevante para o turismo local.  

 

A equipa do projeto apoiou os participantes ao longo de todas as fases com reuniões 

presenciais, especialmente para guiar os alunos pelo processo e ajudá-los com a gestão da 

documentação. Em conjunto com os trabalhadores sociais, os estudantes e a equipa do 

projeto arranjaram os aspetos logísticos para a realização do Storytelling em locais onde as 

histórias se deram. As instituições de turismo foram, portanto, contactadas para estarem 
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presentes no local, dia e hora designada. Foi-lhes, também, pedido para encontrarem turistas 

para o teste-piloto, se possível, ou voluntários. A implementação destas atividades foi 

registada e foi, também, recolhido feedback. 

As atrações turísticas onde as experiências de Storytelling foram implementadas foram: 

● Capela do Santo Minhoto (Rio Meão); 

● Estação de Rio Meão (Rio Meão); 

● Largo da Bicha das Sete Cabeças (Paramos); 

● Monumento ao Tanoeiro (Esmoriz); 

● Monumento Carnaval de Ovar (Ovar); 

● Barrinha de Esmoriz (Esmoriz); 

● Área exterior do Espinho Casino (Espinho). 

 

 
Figura 20 – Sessões de Storytelling. 

Depois das sessões de Storytelling, os estudantes continuaram a ser acompanhados pela 

equipa do projeto enquanto completavam os documentos finais e produziam o relatório final. 

 

Os projetos sociais foram analisados, e foram feitos certificados para os cinco alunos, 

confirmando a sua participação nas atividades de teste-piloto (plataforma de formação e 

implementação). 

 

 
ITÁLIA 
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Em julho, a equipa do CSC começou a contactar e a propor o projeto a várias associações com 

uma proposta para a fase de implementação. No final, foram estabelecidos contactos com as 

seguintes organizações: 

● AUSER – LIBERA UNIVERSITA' POPOLARE "DANILO DOLCI" (social) 

● SALUS SOC COOP SOCIALE – VILLA LOIDE (social) 

● ACCADEMIA DELLA CULTURA – TEATRO GIANì (turismo) 

● SE.TER.SAS – OSSO ANIMAZIONE (turismo)  

 

As sinergias com estas instituições foram úteis para o projeto, pois estas são organizações 

ativas no campo da valorização da experiência, competências, criatividade e ideias dos idosos 

para a promoção do território e do turismo local. No início, as reuniões online eram realizadas 

com as organizações envolvidas para apresentar e explicar, detalhadamente, o projeto e os 

seus objetivos e para identificar os participantes mais apropriados de acordo com a definição 

do perfil dos idosos. 5 contadores de histórias foram escolhidos e os documentos necessários 

foram preenchidos pelos próprios participantes (formulários de consentimento) e pelas 

organizações (cartas de cooperação).  

 

As ideias dos projetos propostos pelos estudantes foram apresentadas às organizações que 

deram feedback, fizeram alterações e melhorias e tomaram em consideração as opiniões de 

todos. Uma reunião preliminar entre os idosos e os estudantes foi organizada antes da 

implementação dos projetos, de forma a ter uma comparação, colocar perguntas aos 

narradores idosos de natureza pessoal ou sobre os locais escolhidos para a narração. Foi uma 

oportunidade para criar um laço inicial entre os jovens e os idosos e para introduzir, muito 

superficialmente, os tópicos de narração. Foram completados questionários por participantes 

e os documentos preliminares e necessários foram produzidos. Os itinerários e locais a visitar 

foram escolhidos, previamente, de forma a que os idosos se pudessem começar a preparar 

nas histórias a contar e para que as organizações turísticas pudessem identificar 

espectadores. 
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Figura 21 – Reuniões com os idosos. 

Em outubro foi implementada a segunda parte do teste-piloto de acordo com o que foi 

planeado: dois itinerários no município de Partinico, o primeiro relacionado com os locais 

ligados com o passado do município, e o segundo relacionado com o local ligado às tradições 

culturais. 

 

Primeiro itinerário “PARTINICO OF THE PAST”: visita a locais com pouca importância histórica, 

mas ligados a Partinico de quando os participantes idosos eram crianças ou jovens. O Partinico 

Little Theatre, o ervanário antigo e a sua loja na Piazza del Duomo, e os dois locais de 

importância cultural e geográfica para Partinivo: ‘La Palma’ e ‘Il Pigno’, foram escolhidos para 

esta ideia. Três contadores de histórias participaram. 

 

 
Figura 22 – Sessões de Storytelling. 
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Segundo itinerário “TRADITIONS OF PARTINICO”: visita a locais não necessariamente 

importantes a nível histórico, mas ligados às tradições culturais e folclores de Partinico. Aqui 

as histórias estão parcialmente ligadas à história de tradições, mas também de natureza 

anedóticas e pessoais. Um museu privado de tradições antigas camponesas e a primeira 

Ópera de Marionetas Antigas de Partinico foram escolhidos para este itinerário e dois 

contadores de histórias participaram. 

 
 

 
Figura 23 – Sessões de Storytelling. 

 
Depois das sessões de Storytelling, a turma foi apoiada pela equipa do CSC no processo de 

completar os documentos finais e foram distribuídos questionários de avaliação a todos os 

participantes e representantes das organizações. Depois de completar os documentos e 

relatórios necessários, dois certificados (um por participar no curso na plataforma de 

formação e outro por participar na implementação piloto) foram emitidos para cada 

estudante da turma (13 estudantes no total). 

 
 
ESPANHA 
 
Em Espanha, o teste-piloto foi implementado em duas regiões diferentes por duas 

instituições, DEFOIN e Fundación Intras. Os resultados foram apresentados em separado. 
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a) DEFOIN 

 

A fase de implementação para a DEFOIN começou com a criação de vários contactos com 

centros de cuidados de idosos na área onde a escola de EFP está localizada, para facilitar as 

sessões de preparação entre os estudantes e os idosos. A instituição escolhida foi o “Centro 

de Día Ilustración”, um centro de cuidados idosos localizado no distrito de Barrio del Pilar, no 

Norte de Madrid. O projeto TSITour foi apresentado pela equipa do centro de cuidados de 

idosos, focando-se nas atividades e na agenda. 

 

De acordo com os critérios do Diretor do centro de cuidados de idosos e com os perfis 

definidos pelo projeto, foram selecionados cinco idosos para participarem na fase de 

implementação. Os critérios para selecionar os idosos foram os seguintes: 

● Nível de autonomia; 

● Motivação para participar nas atividades propostas; 

● Interesse para partilhar o seu conhecimento sobre os locais turísticos selecionados; 

● Capacidade de contar histórias, e 

● Compromisso pelas atividades do projeto. 

 

A seleção das instituições de turismo seguidas pela definição do perfil estabelecido pelo 

projeto e também considerando a sua localização. 

 

Depois de completar o módulo de formação, a segunda parte do teste-piloto começou com a 

visita dos estudantes às instituições sociais. A DEFOIN, em conjunto com o centro de cuidado 

de idosos, organizou três sessões presenciais onde os alunos e os idosos se conheceram. Os 

objetivos de cada sessão eram focados na preparação de atividades de Storytelling que iriam 

acontecer em El Pardo no dia 1 de dezembro de 2021. 

O principal objetivo destes encontros era dar aos estudantes a oportunidade de trabalhar 

com os idosos presencialmente e de planear as atividades finais do teste-piloto com todos os 

participantes. O desenvolvimento das sessões foi organizado em dois grupos: um grupo 

implementou o projeto com dois participantes idosos. O outro grupo implementou o projeto 

com três participantes. 

 
 



 
 58 / 93 

 
 
 
58 

  O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

 
Figura 24 – Atividades durante a 3.º sessão de preparação. 

Durante todo o processo, a equipado projeto foi apoiado pelos participantes e ajudou-os a 

lidar com todos os tipos de situações, especialmente com a organização das atividades e 

burocracia. Em conjunto, os estudantes e os idosos preparam histórias sobre El Pardo, o local 

onde a visita cultural aconteceu, e trabalharam na agenda para o dia, concordando no tempo 

e no tipo de intervenção dos participantes idosos. Uma vez definidas as atividades e a agenda 

para o dia da visita, tal foi comunicado com o guia local, que sugeriu a melhor rota de acordo 

com o plano. 

 

A fase de implementação do teste-piloto consistiu em visitar El Pardo, um distrito bastante 

simbólico localizado no norte de Madrid, onde se situa o Palácio Real de El Pardo. Esta 

localização foi escolhida porque tem um acesso fácil para os idosos e eles podem partilhas as 

experiências e histórias relacionadas com a área. Para esta atividade, foi selecionado um guia 

local para conduzir a visita. 

 

A atividade final do teste-piloto aconteceu no dia 1 de dezembro 2021, com a visita a El Pardo. 

Direções e detalhes foram dados previamente. Esta atividade estava aberta ao publico, e os 

participantes trouxeram visitantes que estavam interessados em saber sobre a história do 

local assim como as histórias dos participantes. 

 

A primeira rota planeada incluía os seguintes locais turísticos, todos localizados perto do 

Palácio Real de El Pardo: 

● Palácio Real de El Pardo 

● Os jardins do Palácio Real de El Pardo; 

● O Rio Manzanares, e 

● O chalé do Príncipe. 
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Os locais visitados e apresentados pelos idosos foram: 

● Palácio Real de El Pardo, e  

● Os jardins do Palácio Real de El Pardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – Sessões de Storytelling – visita a El Pardo. 

 
 
Depois da visita, e em conjunto com a equipa do projeto, os alunos finalizaram os documentos 

e os vídeos. Por fim, todos os estudantes receberam o certificado de participação no projeto 

TSITour. 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 23 – Implementation phase of the pilot testing. El 
Pardo, Madrid. 
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Figura 26 – Implementação e atribuição dos certificados. 

 
b) Fundación Intras 
 
A fase de implementação da Fundación Intras começou com a seleção de uma instituição 

social e uma organização de turismo que estariam envolvidas no teste-piloto. 

 

Considerando as definições de critérios e de perfis feitas previamente, a Fundación Intras 

selecionou o Centro Social Peromato, uma entidade associada do Intras em Zamora, que 

promove a inclusão social e a vida ativa dos idosos e de outros grupos desfavorecidos. 

 

Nestas circunstâncias, o grupo de idosos foi selecionado entre os beneficiários de Peromato, 

considerando os critérios definidos pelo projeto. Os participantes foram informados sobre o 

projeto e aqueles que quiseram participar foram inscritos no teste-piloto. 

 

A instituição de turismo envolvida foi uma das organizações participantes que colaboraram 

com o Intras para as entrevistas e as mesas redondas que aconteceram numa fase mais inicial 

das atividades do projeto: o Museu Etnográfico de Castilla y León. O diretor deste centro 

mostrou-se interessado em participar no teste-piloto, pois o projeto encaixava-se nos 

objetivos da instituição e nas suas atividades culturais. 

 

Enquanto os estudantes estavam a terminar o módulo de formação, a Fundación Intras 

colocou-os em contacto com o museu de forma a definir a formação dos idosos e como 
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organizar a implementação. Estes participaram numa visita guiada ao museu e selecionaram 

algumas das salas e exposições, que seriam a base das sessões de Storytelling dos idosos. 

 
Figura 27 – A fase de implementação no Museu Etnográfico de Castilla y León. 

 
Acompanhados pelos participantes idosos, os estudantes visitaram as salas do museu que 

foram selecionadas, e prepararam, com eles, as histórias baseadas no conhecimento e nas 
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memórias dos idosos. A principal ideia era, de alguma forma, fazer com que os objetos 

falassem, com uma dinâmica nova que envolvesse a explicação dos objetos expostos. Esta 

atividade iria permitir que os visitantes tivessem uma imagem mais vivida da função das 

peças. 

 

Com as histórias prontas, os idosos, com o apoio dos alunos e do pessoal do museu, preparam 

uma visita onde os contadores de histórias iriam complementar as explicações dos guias com 

as suas próprias histórias. 

 

Todo o processo de implementação foi supervisionado pelos trabalhadores sociais de 

Peromato e os membros da Fundación Intras. 

 
 
GRÉCIA 
 
O KMOP beneficiou de contactos prévios e abordou instituições socias e turísticas. Foram 

contactadas várias novas organizações e empresas para participarem no teste-piloto. Estes 

contactos correspondiam ao perfil definido, previamente, para os participantes (IO2 – A4). As 

instituições foram informadas sobre o projeto e os seus objetivos através de chamadas 

telefónicas e emails. A instituição turística foi selecionada de acordo com a sua vontade de 

participar em projetos Erasmus+ sobre a inclusão social e o seu impacto nas respetivas 

regiões: 

 

● People Behind criou a primeira Universidade Sénior na Grécia em 2020, 

disponibilizando, para as pessoas com mais de 65 anos, uma variedade de workshops 

e atividades criadas especificamente para esta faixa etária. 

● Aktios Elderly Care Units é uma organização de cuidados a idosos com uma 

capacidade total de 288 camas em 4 unidades, o que introduz um modelo de cuidados 

especial e único. 

● Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA) apoia a 

evolução constante de Atenas como uma capital europeia contemporânea, ao criar, 

planear e implementar uma grande variedade de projetos e ações por toda a área 

metropolitana. A ADDMA está encarregue da Convenção de Atenas & Visitantes 

Bureau (ACVB), a Organização de Gestão de Destinos oficial da cidade, assim como a 

plataforma “Isto é Atenas com um Habitante Local”, que permite conhecer atenienses 

e explorar a cidade através dos seus olhos, ao marcar um passeio temático. 

 

Foram enviados convites semelhantes para pessoas com mais de 65 anos e organizações 

turísticas para abordar e informar, mais detalhadamente, sobre o projeto. 
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Figura 28 – Organizações Associadas ao KMOP. 

 
A decorrer simultaneamente com a seleção das instituições sociais, os potenciais idosos a 

participar foram contactados. O primeiro passo consistiu em encontrar idosos interessados 

através destas organizações. Para isto, seguiu-se a definição de perfil (IO2 – A4). Com o apoio 

institucional, a equipa grega abordou os seniores de forma a avaliar as suas condições 

mentais, físicas e sociais. 

 

Após a seleção dos participantes, foram assinados os formulários de consentimento. No total 

foram envolvidos 6 idosos durante a implementação do teste piloto na Grécia, 3 na fase de 

implementação do teste-piloto. 

 

A fase de implementação na Grécia começou em setembro de 2021 e terminou em outubro 

do mesmo ano. Foram organizadas 3 reuniões online para a preparação prévia dos idosos, 

antes das sessões de Storytelling. Os 3 encontros online serviram como uma fase preparatória 

dos idosos com o apoio dos estudantes, da equipa de projeto e das instituições sociais. 

Durante as sessões foram discutidas as histórias, ex.: de que locais é que iriam falar, quais são 

as características interessantes desses locais e qual a razão para querem falar deles. 

Abordaram, também, o Storytelling e algumas dicas sobre como contar uma boa história.  
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Figura 29 – Sessões online com os idosos. 

 
A equipa do projeto e os alunos ficaram encarregues das logísticas da condução das sessões 

de Storytelling num espaço interior em Atenas, onde as instituições socais, turísticas e ainda 

os turistas, a equipa do projeto grega e os estudantes (presentes virtualmente) poderiam 

assistir aos gregos locais a contar as suas histórias. 

 

Foram enviados convites paras os municípios e as organizações que trabalham com os idosos 

e o turismo, e a sessão de Storytelling “Histórias de Atenas: Através das Memórias de 

Contadores de Histórias 65+ Locais” aconteceu em Serafeio, uma cidade de Atenas, no dia 7 

de outubro de 2021. 

 

Estavam presentes, no total, 19 pessoas: 9 contadores de histórias e os representantes das 

organizações, 2 alunos (que participaram através da plataforma online Zoom) e 8 pessoas que 

estavam lá como audiência. Durante a primeira parte da sessão, foram apresentados o 

projeto TSITour e as atividades, assim como a introdução dos representantes de cada 

organização participante. A segunda parte dedicou-se aos contadores de histórias e às suas 

histórias: 

 

● Mrs Penelope Kyritsi apresentou a sua história sobre a maior igreja grega, Agios 

Panteleimonas, no centro de Atenas; 

● Ms Bogiatzi partilhou a sua história sobre a região de Voula no sul de Atenas, Attica; 
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● Mr Koukoumpetsos descreveu o antigo bairro de Kountouriotika no centro de Atenas; 

● Mr Kastrinakis contou histórias sobre o bairro de Exarchia e os Jardins Nacionais de 

Atenas. 

 

A sessão de Storytelling foi gravada e registada através de fotografias. Foi recolhido, também, 

o feedback dos participantes. 

 

 
Figura 30 – Sessões de Storytelling. 

 
Depois das sessões de Storytelling, o KMOP reuniu-se, novamente, online com os alunos para 

os auxiliar na escrita do documento final e na redação do relatório final. O projeto social foi 

analisado posteriormente e foram atribuídos dois certificados aos dois alunos, comprovando 

a sua participação nas atividades do teste-piloto (um certificado pelo teste-piloto da 

plataforma e outro pela implementação). 

 
 

 
Figura 31 – Reunião online com os alunos. 
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Dados globais e conclusões 
 
As experiências da segunda parte do teste-piloto consistiram na implementação de projetos 

de Storytelling e das sessões públicas. 

No final das atividades, foi pedido aos participantes que contribuíssem com as suas opiniões 

sobre alguns aspetos relevantes, para que se pudessem recolher conclusões e melhorar os 

produtos do projeto final. 

Abaixo está um resumo dos aspetos mais relevantes mencionados pelos diferentes grupos de 

participantes. 

 

• Visão geral da experiência do teste piloto – Alunos 

 
83% dos respondentes concordaram (42%), ou concordaram completamente (41%) que a 
experiência lhes permitiu aprender novos tópicos, ideias, informações e conceitos. 
79% dos respondentes concordaram (31%), ou concordaram completamente (48%) que a 
participação no teste piloto lhes permitiu desenvolver competências para a valorização dos 
idosos. 
96% dos respondentes concordaram (48%), ou concordaram completamente (48%) que a 
participação no teste-piloto lhes permitiu ganhar experiência que será útil nas atividades do 
futuro profissional. 
85% dos respondentes concordaram (37%), ou concordaram completamente (48%) que os 
objetivos da formação foram cumpridos. 
82% dos respondentes concordaram (43%), ou concordaram completamente (39%) que a 
formação melhorou as suas capacidades de planear, implementar e avaliar um projeto. 
83% dos respondentes concordaram (48%), ou concordaram completamente (35%) que, 
depois da formação, se sentiram confiantes para desenvolver projetos para a inclusão dos 
idosos. 
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Gráfico 9 – Novas aprendizagens adquiridas                                   Gráfico 10 – Desenvolvimento de competências de 
valorização 

 

 

 
Gráfico 11 – Ganhar experiência para o futuro                                 Gráfico 12 – Objetivos de formação completados 
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Gráfico 13 – Melhoria das capacidades                              Gráfico 14 – Capacidade de desenvolver projetos de inclusão 

 
 

• Visão geral da experiência do teste-piloto – Idosos 

 
Participaram na fase de implementação do projeto um total de 29 idosos com mais de 65 

anos. Tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado de alunos de EFP de forma a preparar as 

intervenções de Storytelling em contexto turístico. 27 idosos avaliaram as experiências como 

detalhado abaixo. 

 

100% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (88,9%), ou satisfeitos (11,1%) 

com a contribuição do projeto para se manterem ativos e reconhecidos socialmente, e 

também com as atividades feitas. 

92,6% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (77,8%), ou satisfeitos (14,8%) 

com a concretização de todas as expectativas que criaram em relação à sua participação nas 

atividades do projeto. 

100% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (77,8%), ou satisfeitos (22,2%) 

com a comunicação com os parceiros que promoviam as atividades do projeto. 
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Gráfico 15 – Contribuição para as atividades e 
reconhecimento dos idosos         

 
              Gráfico 16 – Concretização das expectativas 

 
Gráfico 17 – Atividades 

 
Gráfico 18 – Comunicação com o promotor 

 
 
81,5% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (74,1%), ou satisfeitos (7,4%) 

com o apoio logístico preparado pelo parceiro da implementação. 

93,6% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (88,9%), ou satisfeitos (7,4%) 

com o seguimento das atividades pelo promotor. 

96,3% dos respondentes estavam completamente satisfeitos (66,7%), ou satisfeitos (29,6%) 

com a informação recebida sobre o projeto. 
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Gráfico 19 – Apoio logístico 

 
Gráfico 20 – Acompanhamento pelo promotor 

 
Gráfico 21 – Informação sobre o projeto 

 
 

• Visão geral da experiência do teste-piloto – Instituições Sociais 

 

O número de participantes de instituições sociais durante a fase do teste-piloto foi 12. Os 

seus papéis foram fundamentais para o apoio dos alunos e para a interação dos idosos. Estes 

avaliaram alguns aspetos da sua participação na experiência piloto de acordo com diferentes 

parâmetros. 

 

Não existiram respostas neutras ou de discórdia, por isso os gráficos retratam a percentagem 

de respostas de concordância total ou concordância. 
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A análise dos resultados permite concluir que as instituições sociais que participaram na 

implementação de projetos de valorização consideraram que houve uma boa comunicação 

entre o promotor e a instituição, o que contribuiu para a descoberta de soluções adequadas 

para os desafios enfrentados. Para além disso, a gestão de duração e tempo da 

implementação do projeto foi considerada como adequada ou totalmente adequada. No 

final, os objetivos foram concretizados, as expectativas das instituições foram cumpridas e os 

projetos tiveram um impacto positivo nas instituições. 

 

 
Gráfico 22 – Visão Geral da Implementação do Projeto – Instituições Sociais. 

 

 

 

Visão geral da experiência do teste-piloto – Representantes de Turismo  

 

O número total de instituições de turismo a participar na fase do teste piloto foi 9, mas apenas 

8 pessoas responderam ao questionário de avaliação. 

Tal como com as instituições sociais, a visão geral obtida pelas organizações de turismo foi 

positiva ou muito positiva. 
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Existiram algumas respostas neutras, mas sem respostas de discordância, portanto, o gráfico 

ilustra a percentagem das respostas correspondentes ao total de concordância total, 

concordância e neutro. 

A análise dos resultados permite concluir que os resultados foram muito parecidos aos 

resultados obtidos pelas instituições sociais. A diferença principal foram as respostas neutras, 

o que é compreensivo, pois o alcance da sua participação foi diferente da participação das 

organizações sociais. Para além disso, as instituições de turismo que participaram na 

implementação de projetos de valorização consideraram que existiu uma boa comunicação 

entre o promotor e as instituições, o que contribuiu para encontrar as soluções adequadas 

para os desafios enfrentados. A gestão da duração e do tempo da implementação do projeto 

foi considerada adequada ou completamente adequada. No final, os objetivos do projeto 

foram concretizados, as expectativas foram atingidas e os projetos tiveram um impacto 

positivo nas instituições. 

 

 

 
Gráfico 23 – Visão Geral da Implementação do Projeto – Organizações Turísticas 

 

As imagens abaixo sumariam as principais conclusões da avaliação realizada pelos 

participantes na implementação de projetos de valorização. 
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•Envelhecimento ativo e reconhecimento - 100%

•Expectativas Concretizadas - 92,6%

Instituições Sociais
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•Objetivos Realizados - 100%
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6. Validação do Conceito 
 
O projeto pretendia desenvolver um módulo de formação para cursos de EFP no campo do 

cuidado e bem-estar para formar os futuros profissionais sobre como construir projetos de 

valorização, ao contrário dos projetos para evitar apenas a falta de atividade das pessoas com 

apoio social. 

 

O conceito por detrás do projeto foi que minimizar a falta de atividade traria apenas 

benefícios limitados para a saúde psicológica dos idosos e não traz ganhos socioeconómicos 

suficientes para a sociedade. 

 

Em contraste, o projeto pretendia ensinar como implementar projetos que irão beneficiar das 

capacidades de pessoas com necessidade de apoio social e valorizá-las. Portanto, a nota de 

conceito do projeto partiu da contribuição dos idosos para a indústria do turismo ao trabalhar 

com contadores de história locais voluntários nos locais turísticos. Esta metodologia explorou 

as suas capacidades e permitiu que a indústria do turismo criasse mais experiências 

autênticas para os turistas, resultando em ganhos económicos e contribuindo para a 

disseminação da cultura e da história das comunidades. 

 
A experiência dos formandos 

Os formandos que participaram no projeto, em particular na implementação de projetos de 

valorização, foram alunos de escolas de EFP nas áreas do cuidado social. Estes são instruídos 

em como criar projetos em geral, mas não como os criar para valorizar o beneficiário final. 

Como resultado, se eles tivessem de cooperar na conceção deste tipo de projetos, eles não 

se iriam sentir preparados. 

O projeto TSITour pretendia aumentar as competências de como incluir e valorizar as pessoas 

idosas ao desenvolver competências técnicas e transversais de forma a abordar o alvo 

definido. A formação recebida foi, portanto, determinante para atingir este objetivo e para 

reforçar as competências profissionais dos alunos antes de estes entrarem para o mercado 

de trabalho. 

A experiência dos formandos com a plataforma de formação foi muito útil para a testar e 

melhorar. Este revelaram interesse nos módulos de formação e nos recursos de formação, e 

identificaram erros técnicos que tiveram de ser resolvidos pelos técnicos, reconheceram a 

qualidade e relevância dos materiais e deram algumas sugestões relativas à implementação 

da formação com os alunos. 
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Depoimentos dos alunos 

 “A formação foi bastante útil e eu espero ter 

uma experiência semelhante a esta no 

futuro e com tutores excelentes como estes.” 

 “Devido a isto ganhei conhecimento que 

não tinha antes. Ajudou-me a saber como 

intervir com um idoso e saber como os incluir 

socialmente.” 

 

 “Eu acho que o recurso mais importante foi 

a informação específica sobre como realizar 

o nosso projeto, como sondagens e os 

documentos de avaliação.” 

 “O ponto forte deste módulo é a 

importância que tem na integração social 

dos idosos. Quando as pessoas se reformam, 

muitas vezes sentem-se excluídas da 

sociedade atual” 

 “Os pontos fortes do Módulo de Formação são os recursos complementares fornecidos em 

cada unidade.” 

 

Quando questionados se se sentiam mais preparados para trabalhar com pessoas mais 

velhas e para promover a respetiva inclusão social após a formação, a maioria dos alunos 

responderam positivamente. As suas palavras podem ser lidas na tabela abaixo. 

 

 “A verdade é que me sinto mais 

preparado/a, porque desenvolver o projeto 

ajudou-me a ter uma ideia mais clara de 

como promover a inclusão de um grupo de 

pessoas.” 

 “Sim. Nunca tinha trabalhado com pessoas 

mais velhas e acho que foi uma boa 

oportunidade para aprender.” 

 

 “Claro. Por causa desta formação eu sou 

capaz de me aproximar e aprender mais 

sobre eles. Eu percebi o quão importante é a 

inclusão na sociedade.” 

 “Eu acho que esta formação me ajudou a 

complementar e relembrar conceitos 

relacionados com os idosos da minha 

formação académica e, com isto, sou capaz 

de realizar um projeto de inclusão social.” 

 “Um aspeto positivo deste projeto foi a 

capacidade de interagir com este tipo de 

população num contexto específico, 

portanto isso ajuda, sem dúvida, a ter maior 

experiência no futuro quando lidar com esta 

população.” 

 “Esta formação ajudou a minha 

criatividade. Através dela eu consegui criar 

outras formas de inclusão. Achei bastante 

interessante.” 

 

 “Consegui ganhar experiência e estar com pessoas idosas presencialmente. Foi o primeiro 

contacto que tive com eles e achei bastante interessante.” 
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A experiência dos idosos 

O projeto foi criado para que os participantes idosos pudessem beneficiar do projeto ao 

integrarem-se numa comunidade de Contadores de Histórias Locais, ganhando confiança e 

motivação para se sentirem mais integrados e úteis numa sociedade. 

Eles aceitaram cooperar com as atividades do projeto com grande entusiasmo. Expressaram 

os seus sentimentos perante a experiência abaixo. 

 
Depoimentos dos Idosos 
 “Achei que foi uma experiência muito 

encantadora”; “Foi uma experiência positiva 

para mim”; “Gostei imenso” 

 “O único comentário que tenho a fazer é que 

tenho pena de não ter tido mais tempo e que 

não existem mais iniciativas deste género 

para manter algumas memórias e histórias 

de Espinho vivas.” 

 “Foi fácil explicar as histórias em frente a um 

grupo pequeno de visitantes. Eu sinto-me 

menos envergonhado/a. Nós podíamos 

todos participar nesta atividade.” 

 

 “Pessoalmente, eu gostei imenso do projeto 

e de o partilhar com os alunos. Eles foram 

sempre muito acessíveis com a partilha! Eles 

nem nos tinham de convencer a participar. 

Eles eram realmente chegados e de 

confiança. Depois da nossa primeira reunião 

juntos, nós já estávamos envolvidos e 

contentes, honestamente, é como se nos 

conhecêssemos aos anos. Muito feliz!” 

 “Foi uma visita muito gratificante. Eu já 
conhecia o local e adorei, verdadeiramente, 
partilhá-lo com os meus novos amigos. A 
minha mulher, M.ª José, também pôde vir à 
visita. Nas sessões anteriores, os alunos 
corajosos tinham pensado em ir a outros 
locais em El Pardo, mas não houve tempo 
suficiente, o clima não era o melhor. 
Contudo, a coisa mais importante foi que 
tanto eles como nós estávamos muito 
satisfeitos por participar nesta atividade.” 

 “Para mim, este tipo de atividades poderia 
acontecer mais vezes aqui na MACUR (a 
organização). Durante a minha entrevista, 
eu consegui fazer com que as pessoas se 
rissem da minha história e, para mim, é um 
prazer fazer este tipo de atividades. Nós, 
idosos, somos também importantes porque 
temos conhecimentos que outros não 
conseguem partilhar. Muito obrigada!” 

 “Eu gostei do projeto porque me senti 
importante ao partilhar a minha sabedoria. 
Se não fosse pelos meus problemas de saúde 
que me afetam, eu faria mais atividades 
como estas. Eu gostei imenso.” 

 “Eu adorei mesmo participar, 
maioritariamente porque falei sobre a 
minha cidade e partilhei algum do meu 
conhecimento e das minhas histórias.” 
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 “Com este projeto eu adquiri mais 

confiança, mesmo que estivesse nervosa. Eu 

gostei imenso do projeto, a duração das 

atividades e tudo em geral. No meu ponto de 

vista, devia haver mais participantes neste 

projeto.” 

 “Eu gostei imenso de ir ao museu com outras 

pessoas. Eu também aprendi imenso de 

outros participantes.” 

 “Eu gostei imenso e gostaria de continuar a 

fazer esta atividade.” 

 

 “Eu gostaria que esta atividade durasse mais 

tempo. Para lembrar histórias que me deram 

boas e más memórias. Foi uma boa 

experiência.” 

 
 

 

Experiência dos trabalhadores sociais 

Este projeto foi desenhado para que as instituições que lidam com a área social pudessem 

beneficiar do envolvimento dos idosos em risco de exclusão social, pois teriam mecanismos 

para os integrarem novamente na sociedade e isto teria um impacto positivo no grupo-alvo 

com que trabalham. 

Além disso, o módulo de formação poderia ser usado pelos seus próprios recursos humanos 

para que também pudessem promover a inclusão social dos seus utentes. 

Eles iriam também beneficiar de melhores profissionais sociais, pois, depois de receber a 

formação, os formandos de EFP das áreas sociais estarão mais bem preparados para os 

desafios/necessidades da população idosa. 

A sua experiência nas atividades piloto e no projeto como um todo foi avaliada foi muito 

positivamente, tal como descrito no capítulo anterior. 

 
 
Depoimento dos trabalhadores sociais 

 “Agrupar os jovens e os idosos em 
atividades para promover o território no 
ponto de vista de um turista é uma atividade 
fundamental, pois transforma as pessoas 
idosas de ‘invisíveis’ a ‘responsáveis’, com 
enfâse no facto de uma comunidade ideal é 
aquela que não deixa ninguém para trás, 
nem mesmo os idosos.” 

 “Foi uma experiência positiva que permitiu 
que os idosos se lembrassem e 
experienciassem as histórias e episódios 
passados. Eu desejo que o projeto seja um 
sucesso e espero que continue por muito 
tempo.” 

 “Foi uma experiência fantástica que, se 

possível, repetia sem hesitar. Nós gostamos 

muito da parceria e dos técnicos com quem 

 “O projeto tem sido muito positivo para os 
idosos do Centro de Dia Ilustración. A 
intervenção dos alunos foi bastante 
estimulante para eles e conseguiram 
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desenvolvemos a iniciativa. Em geral, foi 

muito positivo e os utentes sentiram-se bem 

e valorizados e, para nós, esta motivação foi 

mais do que suficiente para os congratular 

nesta iniciativa.” 

partilhar as suas memórias ao visitar El 
Pardo. Teria sido melhor se tivéssemos mais 
tempo para as atividades, mas no pouco 
tempo que tivemos, a participação foi muito 
positiva.” 

 “Iniciativa muito interessante para ajudar 
na habilitação dos idosos.” 

 “Estou muito contente com o evento. Foi 
muito importante para dar a oportunidade 
às pessoas mais velhas.” 

 
 
A experiência das organizações turísticas 

O turismo é uma área de desenvolvimento muito importante para qualquer país, pois 

expande a economia. No entanto, os alvos do turismo estão a mudar, seguindo o caminho de 

uma sociedade em evolução. Viajar é mais barato do que no passado, e existe uma maior 

consciencialização das necessidades dos diferentes tipos de turistas e existe uma necessidade 

europeia de tornar o turismo acessível a todos os grupos. 

A indústria do turismo pode beneficiar do conhecimento imaterial dos idosos e enriquecer as 

ofertas turísticas ao permitir uma integração na experiência local dos visitantes. Algumas 

empresas turísticas foram contactadas para seguirem a implementação do projeto, em 

particular a implementação de projetos de valorização, e eles avaliaram os resultados de 

projetos como descrito na secção anterior. 

Apenas um comentário de uma organização de turismo portuguesa foi feito comentando que 

“O projeto tem imenso potencial. Deve ser desenvolvido no sentido de envolver e criar mais 

impacto, tanto nas áreas sociais como nas áreas turísticas.” 

 

O impacto 

Os dados recolhidos durante a implementação do projeto e dos depoimentos dos 

participantes são suficientes para validar o conceito. 

O projeto foi criado para ter um impacto significativo a diferentes níveis e os resultados 

reforçaram o impacto conquistado. 

 
Impacto local, regional e nacional 

• Os formandos aumentaram as suas competências sobre como incluir e valorizar os idosos. 

Eles desenvolveram competências técnicas e transversais para lidar com o grupo-alvo 

definido; 

• As instituições de EFP beneficiaram das melhorias nos cursos nas áreas sociais, tornando 

a oferta formativa mais atrativa. Para além disso, os formandos destas instituições, que 
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participaram na formação e implementação dos projetos desenvolveram competências 

que representam valor adicionado às empresas locais/nacionais; 

• As instituições de EFP e instituições privadas de solidariedade social 

locais/regionais/nacionais, PMEs de turismo e instituições de bem-estar cooperaram nas 

atividades e eventos do projeto e, assim, contribuíram para a criação de sinergia com os 

diferentes atores sociais, com responsabilidades sociais, educativas e económicas; 

• Os alunos de EFP sentiram-se motivados, desenvolveram competências e consideraram-

se capazes de os desenvolver e aplicar profissionalmente no futuro; 

• A participação dos idosos nas atividades do projeto aumento o seu bem-estar e o sentido 

de pertença, ao ser socialmente ativo enquanto contribuíam para a experiência turística 

local com o seu conhecimento imaterial; 

• As reuniões do projeto organizadas pelas comunidades locais, os eventos multiplicadores 

e o teste-piloto foi exemplo da cooperação europeia em ação. Estes também 

beneficiaram da redução das pessoas idosas em risco de exclusão social ao participarem 

em projetos de inclusão social como contadores de histórias locais. 

 
 
Impacto europeu 

• Esta publicação propõe a adoção de pedagogias e metodologias inovadoras para a 

implementação de projetos sociais que valorizam o potencial dos idosos; 

• A parceria criou e testou os recursos educativos que promovem as pedagogias e 

metodologias inovadoras que ligam o espaço entre a escola e o mercado de trabalho e 

têm impacto direto nas comunidades locais a curto prazo e ao nível europeu e nacional a 

longo prazo; 

• Foi realizado um diálogo europeu com outros países socialmente relevantes para este 

tema: qualidade da formação de EFP, melhoria das competências laborais; inclusão social; 

• O número das boas práticas inspiradas pelo modelo apresentado pelo projeto tende a ter 

um efeito multiplicador; 

• O projeto contribuiu para a criação de um espaço de trabalho, na área social, capaz de 

implementar projetos com impacto direto nas comunidades; 

• Os formandos que participaram nas atividades do projeto estão agora mais bem 

preparados para orientarem e apoiarem os cursos EFP das áreas sociais em relação à 

criação e implementação de projetos e no aumento da autonomia dos alunos; 

• A atratividade da oferta de cursos EFP aumentou pela implementação de melhorias nos 

cursos existentes; 

• Os cidadãos que participaram nas atividades do projeto sentem-se mais motivados para 

desempenhar um papel útil e significativo na sociedade; 
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• Esta publicação propõe a transferência da metodologia usada no projeto para a 

integração dos idosos através da valorização em outras áreas noutros países europeus; 

• Estão, agora, disponíveis recursos para contextos educativos em 5 línguas; 

• A cooperação europeia para a criação de soluções para problemas comuns foi melhorada. 
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7. A bolsa de contadores de histórias 
 
A construção inicial do projeto apontou para a construção de uma bolsa de voluntários idosos 

para Storytelling local nos países do consórcio como uma estratégia de sustentabilidade e 

intensificadora de impacto após o período de financiamento. 

 

Este capítulo é dedicado à explicação da estratégia de implementar e aumentar a bolsa de 

voluntários. 

 
Criação da bolsa de contadores de histórias 

Os primeiros membros da bolsa de contadores de histórias foram os idosos que participaram 

nas experiências do teste-piloto, que foram considerados como o núcleo da bolsa de 

voluntários. Isto significa que uma bolsa de contadores de histórias voluntários é constituída 

por 29 membros tal como no seguinte esquema. 

 

 
 

12 passos para criar uma bolsa de contadores de histórias sustentável 

A sustentabilidade da bolsa de voluntários é apoiada pelos planos de ação que foram criados 

de acordo com as características específicas de cada país e a região de implementação, o que 

partilha o objetivo comum de aumentar o impacto do projeto nas comunidades. 

O projeto teve um impacto bastante positivo nas organizações participantes e atraiu a 

atenção de outros idosos que não estavam em risco de exclusão social, mas que quiseram 

participar na bolsa de voluntários. Como resultado, a bolsa de voluntários irá ultrapassar o 

Grécia - 6 membros

Itália - 5 
membros

Portugal - 8 
membros

Espanha -
10 

membros
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grupo-alvo estabelecido previamente pelo projeto, e irá permitir a extensão dos participantes 

a todos os idosos que desejem aderir à bolsa. Sendo um projeto ligado à inclusão e 

valorização, o consórcio acredita fortemente que esta oportunidade deve ser dada a todos os 

que se quiserem juntar. 

O mapa para a expansão da bolsa de voluntários é apresentado na tabela abaixo. 

 

1 2 3 

Interagir com Municípios 

para acolher uma bolsa de 

contadores de histórias. 

Interagir com organizações 

públicas ou privadas para 

acolherem uma bolsa de 

contadores de histórias. 

Parceria com organizações 

para agir como centros de 

disseminação para a bolsa 

de contadores de histórias. 

 

 

4 5 6 

Parceria com organizações 

sociais para atrair e 

encaminhar voluntários para 

a inscrição na bolsa de 

contadores de histórias. 

 

Interagir com associações de 

voluntariado para atrair e 

encaminhar voluntários para 

a inscrição na bolsa de 

contadores de histórias. 

Interagir com Universidades 

Seniores para atrair e 

encaminhar voluntários para 

a inscrição na bolsa de 

contadores de histórias. 

 

7 8 9 

Disseminação da bolsa de 

contadores de histórias 

pelas empresas de turismo 

para que os programas 

locais possam beneficiar 

deste. 

Disseminar a bolsa de 

contadores de histórias a 

organizações que acolhem 

staff e estudantes de 

mobilidades para que 

possam incluir Storytelling 

local no programa de 

atividades ao usar a bolsa de 

voluntários. 

Disseminar a plataforma, 

módulo e recursos de 

formação nas escolas de EFP 

no país para que estas 

possam melhorar a oferta de 

formação social. 

10 11 12 

Criar campanhas periódicas 

de disseminação com 

distribuição de brochuras. 

Encorajar a cooperação ao 

nível da UE com tópicos 

relacionados com projetos 

para aumentar o 

reconhecimento do projeto 

TSITour. 

Acompanhar a participação 

dos membros da bolsa de 

voluntários em atividades de 

Storytelling. 
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A sustentabilidade da bolsa de contadores de histórias é essencial para perdurar no tempo, 

daí os contactos com os stakeholders, tanto ligados aos cuidados sociais ou responsáveis pela 

estimulação e promoção do turismo, já terem começado, tal como representado na imagem 

abaixo.  

 

 
Figura 32 – Meeting com a representante do departamento de turismo do município de Ovar – Portugal. 

O feedback recebido do Município de Ovar (Portugal) revelou interesse por parte da Câmara 

Municipal em criar uma bolsa de voluntários e de contadores de histórias locais que serão o 

primeiro grupo de voluntários a integrar a bolsa de Ovar. 

Em conjunto, depois do período de testes-piloto, um dos contadores de histórias foi 

convidado para contar histórias durante a visita de alunos nacionais e internacionais a uma 

fábrica de tanoaria em Esmoriz (Portugal), o que foi bastante apreciado, não só pelos 

visitantes, mas também pelos donos da fábrica que nunca pensaram em incluir depoimentos 

locais nas visitas guiadas. 

 
Figura 33 – Sessão de Storytelling na Josafer, uma fábrica de tanoaria em Esmoriz – Portugal. 
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Para além disso, um feito bastante relevante foi o interesse do Centro Social de Peromato 

para ser o coordenador da bolsa de Zamora, Espanha. Peromato foi um colaborador essencial 

para o projeto e incluiu o projeto nas suas atividades diárias oferecidas aos idosos de Zamora. 

Peromato organiza atividades culturais, desportivas e de lazer que estão abertas a toda a 

comunidade de Zamora, baseando-se numa abordagem inclusiva. Estes estão, também, em 

contacto e colaboração constante com as entidades sociais públicas da cidade de Zamora. 

A implementação dos 12 passos para a criação de uma bolsa de contadores de histórias 

sustentável está em progresso e os parceiros estão comprometidos a atingir os planos de 

ações de forma a multiplicar o impacto deste tópico socialmente relevante. 
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8. Transferibilidade dos resultados do projeto 

O projeto TSITour produziu resultados com potencial para serem transferidos para outros 

contextos. 

Durante a sua implementação, os membros do consórcio participaram em iniciativas 

relacionadas com tópicos semelhantes e conseguiram, assim, trocar experiências e avaliar o 

potencial de transferibilidade de alguns resultados do projeto.  

O tempo de vida do projeto era longo o suficiente para permitir a participação em reuniões 

estratégicas com instituições de formação, organizações de solidariedade social pública e 

privada, instituições de bem-estar, associações e empresas de turismo, organizações culturais 

e municípios, que foram essenciais para a disseminação e promoção dos resultados dos 

projetos, para a consciencialização da existência do projeto, para dar a conhecer os tópicos 

fulcrais do mesmo e para atrair o interesse de organizações locais e regionais. 

Os recursos educativos são transferíveis para os cursos de EFP de áreas sociais a nível local, 

regional, nacional e europeu, daí a melhoria da qualidade dos conteúdos e da formação dos 

futuros profissionais. 

 
 

8.1. O papel das escolas de EFP 

As escolas de EFP foram atores essenciais no processo de transferibilidade dos resultados do 

projeto. Eles são beneficiários diretos, mas também são veículos de disseminação através das 

suas redes extensas de outras escolas e outras organizações de apoio educativo. 

Os resultados do projeto fornecem-lhes ferramentas adicionais para melhorarem o currículo 

dos cursos que oferecem na área social. Consequentemente, irão melhorar as competências 

profissionais dos futuros trabalhadores sociais, que, assim, irão ter um desempenho melhor 

nos estágios e, mais tarde, no cargo de emprego a desempenhar. 

 

8.2. O papel das organizações sociais e turísticas 

As organizações sociais e turísticas são stakeholders relevantes para a transferibilidade dos 

resultados do projeto em duas perspetivas diferentes. 

 

As organizações sociais trabalham para o bem-estar de cidadãos desprivilegiados que, na 

maioria, são seniores. Estes ajudam a construir um sentido de comunidade e pertença. Os 

seus profissionais estão imensamente focados em lidar com as necessidades básicas diárias 

dos beneficiários, enquanto negligenciam a integração e validação desta população. Os 
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profissionais ativos podem beneficiar dos resultados do projeto ao trabalharem com os 

recursos humanos recentemente graduados, que tiveram formação na construção de 

projetos de valorização. Eles podem, também, realizar a formação na plataforma de formação 

que está disponível para ser usada por qualquer aluno, formador ou trabalhador social. 

 

As organizações sociais que estão dispostas a integrar o aspeto da valorização nas suas 

práticas irão prestar melhores serviços sociais aos seus utilizadores, às suas famílias e à 

comunidade. Elas podem agir como modelos de inspiração para outras organizações sociais 

ao partilhar as boas práticas relacionadas com a valorização dos idosos. 

 
Por outro lado, as organizações turísticas têm uma responsabilidade social perante as 

comunidades com quem trabalham. Esta abordagem metodológica seguida pelo projeto 

TSITour realçou a capacidade que têm para participarem em iniciativas sociais ao considerar 

os idosos como um bem valioso para as experiências do turismo local. O investimento social 

destes podem ser uma ferramenta de marketing potente que irá, posteriormente, trazer 

benefícios para a sua posição e reconhecimento a nível local e regional. Estes são veículos de 

disseminação valiosos dos resultados do projeto e podem usar estes resultados e adaptá-los 

à diversidade dos pacotes turísticos que oferecem. Os empreendedores do setor do turismo 

estão numa posição privilegiada para beneficiarem do valor humano infinito que está 

disponível socialmente. 

 

8.3. Outros tópicos de valorização 

O projeto TSITour partiu do estudo de caso do turismo, mas o conhecimento imaterial dos 

idosos é vasto e pode ser adaptado a outras áreas considerando outros tópicos de 

valorização. Este capítulo irá realçar outras áreas de valorização onde podemos aplicar a 

abordagem metodológica usada neste projeto. 

 

Educação 

As metodologias e paradigmas da educação vão evoluindo ao longo do tempo, e os idosos 

são possuidores de conhecimento que, sem eles, estaria perdido para as gerações mais novas. 

Eles podiam ser convidados pelas escolas para participarem em dias abertos onde podiam 

contar histórias das escolas do seu tempo. A sua participação não ia, apenas, validar o seu 

conhecimento, como também iria agrupar as diferentes gerações e melhorar a sua imagem 

social perto dos jovens. 
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Cultura 

Existem museus que preservam objetos escolares que já não são usados. Os idosos que 

usavam esses objetos poderiam dedicar parte do seu dia a serem animadores voluntários 

daquelas salas específicas do museu. Eles iriam enriquecer a experiência do visitante e iriam 

torná-la mais real. Ao ouvir as histórias das pessoas que usufruíram beneficiam tanto os 

contadores de histórias como as organizações que facilitam essa interação. 

 

 

Gastronomia 

Este tópico praticamente explica-se a si próprio. Uma percentagem significativa de 

adolescentes e adultos estimam as memórias dos pratos que os seus avós preparavam, 

especialmente as avós. É um pressuposto cultural que a maior parte das mulheres são 

responsáveis pela preparação da comida para a sua família e esse conhecimento é passado 

de geração em geração. Todavia, parte deste é perdido no tempo e as novas formas de 

cozinhar e as tendências gastronómicas aumentaram com a evolução social da humanidade. 

É por isso que o tópico da valorização tem potencial para exploração em diferentes contextos. 

Os idosos podem ser convidados para feiras locais/regionais gastronómicas para participar 

em eventos de cozinha. As escolas que oferecem formação em cozinha e pastelaria poderiam 

convidar os idosos para partilharem com os alunos alguns segredos e ensiná-los a preparar 

pratos tradicionais. 

 

Tradições, artesanato e emprego 

Este tópico de valorização é relevante para a preservação da memória coletiva da história. 

Existem tradições e empregos que hoje em dia não são vistos e isso é uma parte da identidade 

de uma pessoa. Para além disso, o artesanato como bordado, tecelagem, renda, construção 

de brinquedos, crochê, tapeçaria, e objetos tradicionais pintados à mão são objetos com 

valores culturais importantes e devem ser preservados. 

Ferramentas e vestimentas tradicionais são, por norma, exibidos em museus com etiquetas 

e pequenas descrições, mas existe a falta de contacto com as pessoas que, de facto, os 

usavam ou que tinha um contacto próximo com familiares ou vizinhos que sabiam como os 

usar. Mais do que ler, contar histórias de antigamente, tradições e empregos faz com que os 

contadores de histórias estejam ativos e os ouvintes viajem no tempo. É uma situação que 

beneficia os dois, com ganhos relevantes para a integração e a aprendizagem e contacto 

intergeracional. 
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8.4. Outros alvos de valorização 
 
O conceito de valorização é relevante socialmente e pode ser transferido para outros alvos. 

Sem-abrigo 

A condição de sem-abrigo dificulta a probabilidade de a pessoa afetada conseguir encontrar 

um emprego, de ter uma boa saúde, de ter relações sociais com os seus pares e de se sentir 

parte da sociedade. A consequência imediata é o isolamento, o que, por si, não contribui para 

o bem-estar do sem-abrigo, ou para um bom ambiente nas comunidades locais. 

Existem muitas organizações que apoiam os sem-abrigo em termos de lidar com as 

necessidades básicas. Alguns trabalham também com eles para os ajudar a criar um projeto 

de vida orientado para a reintegração social e profissional. 

 

O Storytelling pode, então, desempenhar um papel importante na desestigmatização dos 

sem-abrigo. Portanto, é importante explorar, da melhor forma, a implementação da 

metodologia TSITour, que é percebida como um desafio significativo devido às condições de 

habitação dos sem-abrigo. 

As parcerias são cruciais para uma transferência bem-sucedida, no sentido em que a 

integração social deste grupo-alvo irá, certamente, implicar a criação de um contexto de 

apoio que permite, aos sem-abrigo, aceder a abrigos e a formação. Para além disso, a 

participação destes irá, provavelmente, não ser gratuita, pois o alvo necessita de um incentivo 

económico para participar neste género de programas de integração. Com os parceiros certos 

e o apoio existente de iniciativas financeiras municipais, será possível transferir a metodologia 

adaptada do TSITour para este grupo-alvo. 

 

Desempregados 

Desempregados de longa ou curta duração podem, do nada, tornarem-se em pessoas com 

risco de exclusão social devido ao risco de pobreza, dívidas, tensões familiares, isolamento 

devido à vergonha e ao estigma, o que pode culminar numa autoestima baixa e depressão. 

Assim, é fundamental entender e monitorizar a relação entre o desemprego e a exclusão 

social, para que sejam criados mecanismos que ajudem a mitigar os efeitos negativos no 

desemprego. 

 

A abordagem metodológica do TSITour, que facilita a criação de projetos de valorização, pode 

ser um mecanismo relevante para lidar com o impacto do desemprego nas pessoas que são 

afetadas por tal. 
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A participação destes nos projetos de Storytelling pode ajudá-los a manter uma ligação sólida 

com outros grupos na sociedade, enquanto aumentam o seu sentimento de ser ativos na 

sociedade, mesmo num período em que não conseguem contribuir financeiramente. 

 

 

Jovens com contextos desfavorecidos, em risco de desistir da escola 

Existem muitas razões que contam para o afastamento de uma parte significativa de alunos 

em relação à educação formal, o que tem um efeito negativo no seu futuro e na sociedade. 

Representa um falhanço do sistema educativo juntamente com um falhanço da estrutura 

familiar e um falhanço da organização social. 

Como resultado, é bastante importante intervir, numa fase inicial, sobre o abandono escolar 

para que os alunos vão, consistentemente, à escola. 

A metodologia TSITour pode ser transferida para este grupo-alvo ao envolver os alunos em 

projetos de Storytelling adequados para uma faixa etária jovem ou idosa. Os alunos em risco 

de abandono escolar podem ser valorizados como contadores de histórias. Por um lado, a 

promoção do contacto com os jovens pode fazê-los sentirem-se modelos de vida e, por isso, 

sentirem que encontraram um propósito em ir à escola outra vez. Por outro lado, o contacto 

com os idosos em instituições pode fazer com que se sintam úteis para a relação 

intergeracional e, por consequência, pode ser bastante motivador para se ligarem, de novo, 

à escola. 

 

Reformados 

O grupo-alvo mais semelhante ao que foi definido pelo projeto TSITour são os reformados. 

Mesmo que possam ser vistos como não estando em risco de exclusão social, eles podem, 

muito rapidamente, sofrer devido ao isolamento. Passaram toda a sua vida adulta a 

contribuir, ativamente, para a economia dos seus países, tinham as suas relações laborais e, 

quando se reformaram, não existe plano para continuar a envelhecer ativamente e, quando 

estão sozinhos, podem sofrer com os impactos negativos da reforma, quer seja na saúde física 

ou na saúde mental. Para além disso, os efeitos nocivos tendem a afetar mais os idosos que, 

por diversas razões, moram sozinhos. 

A metodologia TSITour pode ser inteiramente transferida para este grupo-alvo sem a 

necessidade de ajustes. Os idosos podem ser motivados a integrar a bolsa de contadores de 

histórias voluntários e, com esta atividade, vão sentir-se, socialmente, mais ativos. Este 

programa de valorização e integração pode, também, ser estendido a projetos de Storytelling 

nas escolas, focando-se nas histórias que relatam tradições, locais e até mesmo relativas ao 

mundo do trabalho. 
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8.5. Estratégias de transferibilidade 

As estratégias de transferibilidade desenvolvidas pelo consórcio baseiam-se nos seguintes 

princípios: 

● Relevância – defina os stakeholders relevantes que poderiam beneficiar do resultado 

dos projetos. 

● Multiplicação – selecione um stakeholder que tenha uma rede de contactos onde 

pode disseminar os materiais e resultados do projeto e as boas práticas. 

● Eficácia – seleciona as organizações que tenham interesse e meios para implementar 

a formação da formação e a valorização dos projetos. 

● Impacto – identifique as organizações que irão contribuir para o impacto positivo dos 

resultados do projeto ao longo do tempo. 

● Sustentabilidade –contacte organizações que possam garantir que os resultados do 

projeto irão ser usados depois do período de financiamento. 

 
 
 
TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 
 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 

Selecionar pessoal da sua 
organização para fazer a 
formação na plataforma de 
formação TSITour. 

 

Desenhar projetos de 
valorização depois de um 
brainstorming interno das 
necessidades e potencial do 
grupo-alvo. 

Organizar uma reunião 
interna para escolher o 
projeto mais relevante e 
aprová-lo. 

PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 

Integrar o projeto no Plano 
de Atividades Anuais da 
organização e avaliar os 
recursos humanos, materiais 
e financeiros necessários. 

Selecionar os parceiros 
locais, se aplicável, e integrá-
los no projeto. 

 

Selecionar os participantes e 
beneficiários do projeto. 

 

PASSO 7 PASSO 8 PASSO 9 

Anunciar, publicamente, o 
projeto, de forma a 
aumentar a atenção para a 
relevância social da 
organização e dos parceiros. 

Implementar as atividades 
do projeto. 

Avaliar o projeto e os seus 
resultados. 
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PASSO 10 

Disseminar o resultado do projeto e as boas práticas com a comunidade. Partilhe-os com as 
outras organizações e encoraje-os a replicar o projeto ou a criar outros projetos de 
valorização. 

 
 
 
TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA ESCOLAS DE EFP E CENTROS DE 
FORMAÇÃO  
 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 

Selecionar os estudantes de 
EFP e os alunos da sua escola 
para fazer a formação na 
plataforma de formação 
TSITour. 

 

Promover reuniões entre os 
professores e as 
organizações sociais locais 
para analisar as necessidades 
e potencial do grupo-alvo. 

Os estudantes criam um 
projeto, com o apoio dos 
professores, e preparam um 
pitch para apresentarem o 
seu projeto ao júri, composto 
pelos representantes da 
escola e convidados de 
organizações sociais. O júri 
escolhe o projeto mais 
relevante para a 
comunidade. 

PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 

A escola integra o projeto no 
Plano Anual de Atividades e 
estabelece contacto com as 
redes locais para avaliar os 
recursos humanos, materiais 
e financeiros necessários. 

Os designers do projeto 
selecionam os participantes 
e os beneficiários do projeto, 
com ajuda dos professores e 
dos parceiros associados. 

 

A escola e os parceiros 
participantes anunciam, 
publicamente, o projeto de 
forma a captar a atenção 
para a qualidade pedagógica 
da formação oferecida na 
escola e a relevância social 
das organizações 
participantes. 

PASSO 7 PASSO 8 PASSO 9 

Implementar as atividades 
do projeto. 

Avaliar o projeto e os 
resultados. 

 

Disseminar o resultado do 
projeto e as boas práticas 
com a comunidade. Partilhe-
os com as outras 
organizações e encoraje-os a 
replicar o projeto ou a criar 
outros projetos de 
valorização. 
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Conclusão 
 
A conceção de um projeto implica a definição dos objetivos, metas e atividades que vão 

permitir atingir essas metas. O projeto TSITour seguiu esta metodologia e, no início, parecia 

estar a correr tudo como planeado. No entanto, a equipa de trabalho rapidamente percebeu 

que o projeto tinha ganho uma dimensão própria e foi-se transformado ao longo do tempo. 

Os objetivos e metas a serem concretizadas guiaram, sempre, a implementação das 

atividades, mas o fator humano foi o núcleo deste projeto, combinado com as condições 

imponderáveis que uma pandemia trouxe, abrindo o projeto para outra perspetiva, 

enriquecendo-o. 

É um facto que o projeto foi impactado pela COVID-19, mas é também um facto que as 

pessoas se reinventaram e encontraram maneiras criativas de se manterem em contacto com 

os outros e atingir a audiência definida. Inicialmente, o caminho do projeto foi comparado 

com uma autoestrada, mas, depois de algum tempo, transformou-se numa série de estradas 

secundárias que levavam ao mesmo destino. A paciência, persistência e confiança 

compensaram e o projeto adaptou-se ao novo normal que afetou o mundo. 

O desenvolvimento deste projeto implicou um processo de aprendizagem constante por 

parte de todos os que estavam envolvidos, nomeadamente: 

 

• Com as entidades ligadas ao turismo, aprendemos que o turismo local tem de 

encontrar, constantemente, formas de se diferenciar do turismo de massa. Fazerem 

dos idosos seus aliados tem sido bem-recebido por estas empresas. 

• Com as organizações da área social, aprendemos que estas reconhecem as limitações 

colocadas pelo sistema e a falta de recursos humanos e meios. No entanto, continuam 

constantemente disponíveis para abraçar novos projetos que contribuam para a 

apreciação dos idosos. Por consequência, põem todo o seu ser nestes projetos, em 

particular o seu entusiamos e a capacidade de querer continuar a ir mais longe. 

• Com os alunos aprendemos que, mesmo que a sociedade dê pouco crédito às novas 

gerações, estas são capazes de se focar no que é mesmo importante. Todos os 

participantes, sem exceção, foram incansáveis na implementação do projeto. Estes 

descobriram o mundo dos idosos, que para muitos era desconhecido, e descobriram-

se a si próprios, no sentido de conseguirem provar que eles são capazes de trazer o 

melhor que podem dar à sociedade. 

• Com os idosos, aprendemos que a idade é um estado de espírito. Eles estão 

perfeitamente cientes das limitações que o tempo lhes deu, mas também sabem do 

quanto conseguem contribuir para a sociedade. A forma como a sociedade os vê é 

diferente da forma de como eles se veem a si próprios. Estes não têm medo de 

partilhar o conhecimento e até o fazem com prazer e entusiasmo. O contacto com as 
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gerações mais novas é rejuvenescedor e os idosos são os primeiros a tomar este 

primeiro passo. As barreiras, bem mais que físicas, são psicológicas e os idosos estão 

preparados para ultrapassá-las com apoio de projetos com o alcance do projeto 

TSITour.  

 

Outra conclusão relevante foi a importância de mobilizar organizações públicas e sociedades 

civis. O apoio destas organizações foi crucial para a implementação das ações que valorizam 

os idosos ao longo do tempo. No entanto, é essencial que os promotores do evento em cada 

país continuem a trabalhar ativamente para estas entidades, para que os resultados 

permaneçam sólidos. 

O projeto TSITour colocou fundações para a discussão das intervenções sociais com os idosos. 

É encorajado que as organizações reflitam que não é necessário apenas cumprir com as 

necessidades básicas dos idosos. É necessário assegurar que estes se mantêm ativos e 

capazes de continuar a contribuir para as comunidades locais. 

O impacto positivo conseguido com o projeto não coloca apenas o turismo no centro da 

implementação dos projetos de valorização, mas também gera atenção para outras áreas 

negligenciadas da valorização. 

Por fim, o projeto despertou os promotores para aplicar as lições aprendidas noutras áreas, 

nomeadamente, noutros públicos-alvo que necessitam de atenção social. 


