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COMO NASCEU O CURSO
PARA GUIAS LOCAIS?
A Associação Rota Vicentina reconheceu junto da sua rede
de parceiros e Associados a necessidade em promover
um curso especializado em Património Cultural e Natural
da Costa Alentejana e Vicentina, dirigido a profissionais de
turismo a operar (ou a iniciar operação) nesse território,
em especial guias e/ou empresários de animação turística.
Este curso nasceu no quadro do projeto ID, da crescente
vontade em posicionar a Rota Vicentina - e o território que
abrange - como destino turístico de elevada qualidade,
fortemente vinculada com os valores do Turismo Responsável,
onde a cultura, a natureza e a actividade sócio-económica
estão intimamente interligadas e estruturadas numa oferta
genuína, diferenciadora e sustentável.
Estes princípios foram trabalhados de mãos dadas com a
comunidade, e resultaram no Guia ID, que por sua vez serviu
de base e de inspiração na construção do modelo deste Curso
para Guias Locais.
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Esta iniciativa visa por isso reforçar as condições intrínsecas
deste território, no que respeita à sua atractividade turística,
propondo-se a criar mais oferta local de serviços de guia
especializados em património, mais experiências responsáveis,
de maior proximidade com as comunidades, de absorção dos
valores culturais distintivos da região e com pegadas
ambientais reduzidas.
O objectivo passa também por tornar o território mais
resiliente do ponto de vista turístico.

VISÃO
Território: ligação e conexão com o território e seus valores.
Responsabilidade: boas condutas perante os valores
ambientais, culturais e sociais.
Resiliência: turismo todo o ano, para vários públicos, várias
motivações.
Economia: apoio à economia local, ligação com os pequenos
empresários locais, viabilidade da profissão de Guia turístico.
Criatividade: experiencias turísticas diferenciadas, inovadoras,
genuínas, diferentes.
Diversidade: da oferta, da actividade e dos produtos turísticos.
Comunidades: envolvimento das comunidades locais e
interacção com estas.
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O QUE IRÁ APRENDER?
PROGRAMA
1

Turismo Responsável (7h)
Turismo responsável e suas dimensões
Ética no turismo
Afectividade na actividade turística

2

Desenvolvimento de actividades turísticas (21h)
Estruturação de actividades turísticas, de qualidade,
alicerçadas nos princípios de Turismo Responsável
Criatividade, inovação, diferenciação em turismo
Resiliência em turismo
Marketing, comunicação e comercialização
Integração em redes participativas

3

A Rota Vicentina (35h)
O projecto
Valores naturais - Fauna
Valores naturais - Flora e Habitats
Valores naturais - Geologia
Valores culturais e actividades socio-económicas
História

4

Projecto de final de curso (14h)
3 | Curso para Guias Locais

O QUE IRÁ APRENDER?
OBJECTIVOS
MÓDULO 1
Turismo Responsável

Turismo Responsável e
suas dimensões
(ambientais, culturais,
sociais e económicas)

Ética no turismo

Afectividade na
actividade turística

Saber distinguir os diferentes conceitos de
turismo;
Compreender a essência da actividade;
Ficar familiarizado com os princípios de
sustentabilidade e responsabilidade.
Ser capaz de discutir boas práticas na relação
entre turismo e cultura, turismo e natureza,
turismo e comunidades locais.
Conhecer melhor o mercado, as tendências e os
protagonistas.

MÓDULO 2
Desenvolvimento de actividades turísticas

Estruturação de
actividades turísticas,
de qualidade,
alicerçadas nos
princípios de Turismo
Responsável

Compreender como se desenham e organizam
actividades turísticas alicerçadas nos conceitos
de responsabilidade cultural e territorial;
Ser capaz de entender o significado de
experiência turística de qualidade; perceber
como envolver as comunidades locais na oferta
turística;
Ter capacidade em avaliar os impactos da
actividade, junto do visitante e do território;
Compreender como se estabelecem
actividades economicamente viáveis e justas.
4 | Curso para Guias Locais

O QUE IRÁ APRENDER?
PROGRAMA E OBJECTIVOS

Criatividade,
inovação,
diferenciação

Resiliência em
Turismo

Marketing,
comunicação e
comercialização

Compreender o valor da criatividade e da
diferenciação na oferta turística;
Saber integrar criatividade e inovação na oferta
turística; entender o papel da cultura na
originalidade da programação turística.
Distinguir os aspectos centrais na capacidade
de resiliência de um destino turístico
responsável;
Ter capacidade em discutir abordagens
sustentáveis na estruturação de oferta turística
na Rota Vicentina;
Reconhecer a valia das redes colaborativas na
criação de resiliência em turismo na
Rota Vicentina.
Reconhecer a importância de uma
comunicação assente na verdade, na
autenticidade, no valor cultural e no
cumprimento das expectativas;
Reconhecer o valor de uma comunicação em
rede;
Capacidade em identificar o alvo e como
abordá-lo;
Reconhecer o valor da qualidade face à ao da
quantidade e sua relação com o território;
Compreender o valor da honestidade e
transparência inerente ao produto turístico.
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Integração em rede

Compreender as mais valias em integrar redes
colaborativas; entender o papel e o
compromisso ao integrar uma rede;
Capacidade em ajustar a actividade turística ao
da rede e seus princípios orientadores;
Capacidade em desenvolver actividade a
integrar a Rota Vicentina.

MÓDULO 3
A Rota Vicentina

O projecto

Valores naturais e
culturais do
território:
Fauna
Flora e Habitats
Geologia
História

Conhecer o projecto, sua missão e suas
actividades;
Conhecer a estratégia em curso e os objectivos;
Compreender as dificuldades e os desafios
inerentes ao projecto;
Compreender a relação da Rota Vicentina com
o território, as oportunidades de sinergia e o
papel no desenvolvimento de oferta turística
integrada e responsável.
Conhecer os principais valores naturais e
culturais em torno da Rota Vicentina;
Compreender os principais problemas e as
pressões existentes sobre esses valores;
Conhecer a história da área protegida;
Assimilar noções de capacidade de carga;
Capacidade em reconhecer impactos
derivados do turismo sobre os valores da Rota
Vicentina;
Capacidade em discutir boas práticas na Rota
Vicentina.
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Actividade sócioeconómica

Casos de estudo

Conhecer a actividade humana e sua relação
com o território da Rota Vicentina;
Compreender os desafios socioeconómicos
gerados pelo turismo na Rota Vicentina;
Capacidade em discutir boas práticas turísticas
na actividade sócio-económica na Rota
Vicentina.
Conhecer casos de sucesso entre actividade
turística e boa gestão de valores naturais e
culturais;
Reconhecer as valias positivas do turismo
responsável junto das comunidades locais;
Capacidade para identificar boas e más
práticas na redução da peugada ecológica e
cultural.

MÓDULO 4
Projecto de curso
Projecto final
de curso

Conceber actividades turísticas a integrar a
oferta da RV e a apresentar na Semana ID 2022.
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INFORMAÇÕES GERAIS
CURSO PARA GUIAS LOCAIS
A quem se destina este curso?
Pessoas que exercem ou pretendem vir a exercer a
actividade de guia turístico, e que procurem adquirir ou
aprofundar conhecimentos nas áreas do património
natural, cultural e nas relações sócio-económicas deste
território.
Qual o perfil e requisitos?
Disponibilidade para participar em todo o programa do
curso, incluindo a apresentação de uma experiência
turística no final do curso, a integrar a Semana ID, evento
da Rota Vicentina, em Abril 2022;
Interesse em adquirir ou aprofundar conhecimentos
teóricos e práticos sobre o património natural e cultural da
área de influência da Rota Vicentina, bem como das
actividades sócio-económicas aí existentes;
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Intenção de exercer a actividade de guia turístico, com forte
sentido de responsabilidade social, cultural, económica,
ambiental para com o território;
Exercer e/ou pretender iniciar alguma actividade turística
no território da Rota Vicentina, enquanto Associado,
parceiro ou sem ligação a esta organização;
Falar, obrigatoriamente, português e inglês;
Ter capacidade de deslocação para participar nas saídas de
campo em vários locais da região.

Como e quando pode inscrever-se?
Existem 10 vagas disponíveis. O processo de candidaturas
decorre até 31 de Dezembro de 2021, através do
preenchimento de um formulário online.
A selecção dos candidatos decorre em Janeiro de 2022 e
tem por base as informações recolhidas no formulário de
inscrição, a análise de CV e a carta de motivação.
Haverá lugar para uma entrevista online somente em caso
de serem necessários esclarecimentos adicionais.
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Qual o formato e cronograma do curso?
São disponibilizados alguns materiais?

77 horas de formação

E-book e aulas gravadas

Sessões teóricas, online e em
directo, aulas práticas e
presenciais e saídas de campo.

Todas as sessões online serão
gravadas e disponibilizadas,
juntamente com um manual
para consultar mais tarde.

Candidaturas
Seleção dos candidatos
Decorrer do curso
Apresentação projectos finais

Dez. 2021
Jan. 2022
Jan - Mar. 2022
Abr.
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O curso é certificado?
Não. Mas para receber um diploma de participação, deve:
Participar em pelo menos 90% das sessões teóricas e
práticas;
Concluir o módulo “Projecto Final”, integrando a Semana ID
2022, com uma proposta de programa.
Que mais é necessário saber?
A frequência do curso é gratuita, não incluindo eventuais
custos de estadia e alimentação inerentes às sessões
presenciais;
O curso decorre entre os dias 20 de Janeiro a 4 de Março de
2022, às Quartas e Quintas-feiras, em horário laboral e pós
laboral;
A apresentação do projecto final será entre os dias 3 e 9 de
Abril de 2022;
Para garantir a viabilidade do curso, será pedido a cada
candidato seleccionado o depósito de uma caução de 100€,
que será devolvida no caso de conclusão integral do
mesmo.
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Contactos
Passeio Quinta da Estrela nº3
7630-130 Odemira
info@rotavicentina.com
(+351) 283 327 669
www.rotavicentina.com

Promotor:

Cofinanciado por:

Com o apoio de:

