CURSO ONLINE PARA A
TRANSMISSÃO DO
PATRIMÓNIO NATURAL
E CULTURAL LOCAL

Apresentação | Objectivos

A quem se destina

SPECHALE é um projecto de colaboração aprovado
pelo programa ERASMUS+, envolvendo 7 parceiros
de Portugal, Itália, Letónia, Croácia e França.

Pessoas adultas (a partir dos 18 anos) interessadas
em saber mais sobre o património cultural e natural
local e como transmti-lo
lo a outros, especialmente se:

Com o SPECHALE procuramos desenvolver e
melhorar as competências e conhecimentos das
pessoas dos nossos territórios para a transmissão
do património cultural e natural.
O programa deste curso experimental inclui
conteúdos on-line, em português,, organizados em 4
Módulos, e actividades (pontuais) no terreno,
algumas das quais em grupo e mesmo algumas de
âmbito internacional.
Os módulos são independentes. É possível realizar a
totalidade do curso ou apenas alguns dos módulos.
Estes serão disponibilizados (capítulo a capítulo) ao
longo do ano numa plataforma dedicada, com
acesso exclusivo aos aprendentes inscritos e
selecionados.
Cada pessoa poderá aprender ao seu próprio ritmo
e no seu horário preferido, estando os conteúdos
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Datas e duração
Começando em Março de 2020, este curso
experimental poderá ser realizado até Dezembro
deste ano, ao seu ritmo.



ligadas ao artesanato, agricultura, produtos
agroalimentares,
actividades
culturais
diversas



envolvidas em actividades turísticas ou
interessadas em desenvolvê
desenvolvê-las no seu
território

Custo
O curso experimental é gratuito.

Inscrição
Pode realizar a sua inscrição online, aqui:
https://forms.gle/Dk9b6HTfYwemgyUy8
Ou pode solicitar um formulário às entidades
organizadoras e enviá-lo
lo para os emails em baixo ou
entregá-lo nas suas sedes.
O prazo de inscrição é até 8 de Março de 2020.
O número de vagas é limitado. Na selecção para
este curso experimental, são privilegiadas as
pessoas do território envolvente do Lago Alqueva.

Contactos

Validação

ADCMoura: Praça Gago Coutinho, 3, Moura |
285 254931 | adcmoura@adcmoura.pt

No final, mediante uma participação efectiva, será
emitido um certificado de frequência do curso pela
ADCMoura (entidade formadora).

ATLA: Pracª Dr. Francisco Sá Carneiro, 4,
4 Reguengos
de Monsaraz | 266 611885 | atmtgla@gmail.com

Este projecto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas a opinião do autor, e a Comissão não pode
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PROGRAMA
MÓDULO 1 – PATRIMÓNIO | 20 H
O que sei sobre património e sobre o meu
território?
O que é Património
Preservação do Património Cultural
Valorização do Património Cultural
MÓDULO 2 - MARKETING | 200 H
Como identifico as oportunidades?
Definição e princípios
Transformar uma idéia num “negócio
negócio”/
desenvolver um produto
Boas práticas para o turismo
Técnicas e estratégias de marketing
Técnicas de venda

MÓDULO 3 – COMUNICAÇÃO
ÇÃO | 15 H
Como vendo o meu “produto”?
“produto”
Definição e princípios
Técnicas para “contar histórias”
histórias
Técnicas de comunicação
A hospitalidade e a cultura de serviço
Competências transversais para os sectores do
turismo
MÓDULO 4 - NEGÓCIO
| 15 H
Como desenvolvo as minhas competências de
gestão da minha iniciativa?
Gerir um pequeno negócio
Melhorar a minha empregabilidade
Desenhar um plano
lano de negócio

No final de cada módulo,
dulo, haverá uma (auto)
avaliação da aprendizagem realizada.
Mais informação sobre o projecto SPECHALE:
https://www.spechaleerasmus.eu/
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