
Sucesso! O projeto TSITour chega ao fim!

O projeto TSITour encontra-se concluído em Portugal, Espanha, Grécia e Itália, com o cumprimento
dos objetivos estabelecidos:

Criação de um módulo de formação sobre "Desenvolvimento de Projetos de Inclusão Social e
Valorização de Pessoas com Necessidade de Assistência Social" para os alunos do Ensino e
Formação Profissional da área social;
Desenvolvimento de competências técnicas e interpessoais dos alunos do EFP para criação e
implementação projetos de Inclusão Social;
Preparação dos alunos do EFP para enfrentarem os desafios no local de trabalho;
Aumento da notoriedade do EFP no domínio dos cuidados e da assistência social;
Utilização do turismo e dos idosos como pontos de partida para transformar a indústria do
turismo e a abordagem ao apoio social através da valorização dos idosos como contadores de
histórias locais;
Aumento do número de ferramentas disponíveis para potenciar a inclusão social.

O projeto TSITour obteve, com sucesso, os seguintes resultados:

Uma plataforma de formação em 5 línguas para acomodar os materiais de formação
compostos por módulos, listas de verificação, mapas conceptuais, formulários, modelos de
relatório, glossário, infográficos, guiões de entrevistas, exemplos de memorandos de
entendimento, folhetos e vídeos. A plataforma está disponível em https://tsitour.eu/training-
platform/ 
31 alunos do Ensino e Formação Profissional foram envolvidos nas atividades de teste-piloto.
24 idosos fizeram parte do teste-piloto
22 instituições, tais como como escolas do EFP, organizações turísticas e organizações sociais
participaram nas atividades do projeto
Criação de bolsas de voluntariado sénior nos países da parceria

O desenvolvimento de um módulo de formação para os cursos do Ensino e Formação Profissional
sobre como implementar projetos baseados nas competências narrativas dos idosos dentro do setor
turístico, fomentou o papel dos idosos na sociedade e valorizou-os: O TSITour deu uma segunda
oportunidade aos idosos, permitindo-os reentrar na sociedade de forma ativa e possibilitando-lhes
tornarem-se contadores de histórias no setor do turismo. Ao mesmo tempo, o projeto proporcionou
novas ideias para criar experiências mais autênticas para os turistas, no âmbito do turismo local.

 

Link direto para os resultados

 

Foram organizados em Espanha, Grécia e Itália os eventos multiplicadores do TSITour e a
conferência final realizou-se em Portugal. Nestes eventos, apresentaram e promoveram-se os
resultados do projeto.

 

Os Eventos Multiplicadores nos países parceiros

A Conferência Final do TSITour teve lugar em Portugal a 1 de abril de 2022. O evento reuniu as
instituições sociais e turísticas que trabalharam com a equipa portuguesa durante a fase de teste-piloto do
projeto. Os idosos e os alunos que participaram neste processo também se juntaram à conferência,
testemunhando o quão relevante e positivo foi o projeto para cada um deles. As autoridades locais e
regionais também acompanharam esta sessão de encerramento, onde a Ovar Forma, entidade
coordenadora do projeto, fez uma retrospetiva significativa de todo o trabalho que foi realizado entre 2019
e 2022. O evento foi muito frutuoso: tanto os seniores como os alunos foram devidamente reconhecidos
pelo seu envolvimento nas atividades, e foi possível demonstrar como é importante constituir, a partir de
agora, uma bolsa de voluntariado, garantindo a continuação destas boas práticas no futuro.   

O Evento Multiplicador organizado pelo CSC teve lugar em Itália, na cidade de Partinico - onde se
realizaram as atividades de teste-piloto - no dia 21 de abril de 2022. O evento contou com a presença de
39 participantes de diferentes setores. Durante a sessão, os representantes das organizações envolvidas
nas atividades-piloto deram uma visão geral das suas organizações, e foi mostrado a todos um vídeo
resumindo o percurso turístico realizado pelos idosos e pelos alunos durante a implementação do projeto. 
A sessão de storytelling permitiu aos idosos darem o seu testemunho sobre as atividades, e foram
apresentados os passos para a constituição da bolsa de voluntariado sénior por forma a garantir a
sustentabilidade do projeto. Os jovens e os idosos tiveram ainda oportunidade de discutir ideias durante
uma receção organizada com um brunch. Os participantes mostraram-se muito interessados, divertiram-se
e disponibilizaram-se para futuros desenvolvimentos, confirmando o impacto significativo que o TSITour
teve na comunidade ao nível da inclusão social e da participação ativa. 

O evento multiplicador organizado pela Fundación Intras em Espanha, teve lugar a 23 de março no Museu
Etnográfico de Castilla y León em Zamora. O evento começou com uma visão geral da implementação do
projeto em Zamora e também no resto dos países parceiros. Após a apresentação, os representantes do
Museu e da Peromato (organização social), juntamente com um dos alunos e alguns idosos, fizeram parte
de uma mesa redonda na qual comentaram a sua própria experiência individual no projeto e os resultados
do mesmo. Mais tarde, realizou-se um workshop para a audiência e deu-se-lhes a experimentar a
narração da história no museu, tal como fizeram os participantes idosos durante o projeto. O público foi
orientado para uma breve visita ao Museu. Em cada sala, cada pessoa teve de escolher um objeto da
exposição e mais tarde, na sala de conferências, a equipa e os idosos ajudaram o público na construção
de uma história. O evento encerrou com um "ato de graduação" no qual os idosos receberam um diploma
de contadores de histórias para o turismo.

 
Na Grécia, o evento multiplicador intitulado “A narração de histórias como meio de empoderamento de
pessoas idosas” foi organizado pela KMOP no dia 21 de março de 2022 no Hotel Civitel e contou com a
presença de 27 participantes de diferentes setores, tais como municípios, organizações relacionadas com
o envelhecimento, organizações culturais, e idosos. Para além da apresentação do projeto foram também
convidados alguns oradores dos setores acima mencionados como a 50+ Hellas, e o coro 60+ do
Município de Chalandri. Decorreu ainda uma sessão storytelling ao vivo. Todos os participantes ficaram
muito entusiasmados por terem a oportunidade de participar num evento presencial e discutir
pessoalmente com outras pessoas após as medidas restritivas impostas pela pandemia. Foi também uma
grande oportunidade para estabelecer redes de contacto e cooperar com outras organizações e
municípios que pretendem criar uma bolsa de voluntariado sénior. No rescaldo do evento, houve também
um grande interesse por parte da imprensa e dos websites de notícias online, como o Kathimerini, um
conhecido jornal grego.
 

Quer saber mais?
 

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

Facebook Website E-Mail

Parceiros
 

Coordenador: OVAR FORMA (Portugal) http://eprofcor.com/ 
CEPROF (Portugal) https://www.ceprof.org/ 
Fundación Intras (Espanha) https://www.intras.es/   
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Itália) https://danilodolci.org/ 
KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grécia) https://www.kmop.gr/
DEFOIN (Espanha) https://defoin.es/

 

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