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O projeto TSITour tem como objetivo desenvolver um modulo de formação para 
cursos de Ensino Profissional na área de educação e formação de trabalho social 
e orientação, o qual incidirá sobre a implementação de projetos que 
desenvolvam competências de contadores de histórias dos idosos beneficiários 
de ação social. Estas competências serão colocadas ao serviço do setor do 
Turismo, promovendo e valorizando o papel dos idosos na sociedade.

Dados do EUROSTAT demonstram que a população está a envelhecer na UE 27: 
estima-se que a percentagem de pessoas na UE com idades superiores a 85 anos 
irá triplicar entre 2016 e 2080. Consequentemente, a inclusão social das pessoas 
idosas parece ser um tópico crucial que precisa de ser abordado no campo do 
Ensino Profissional, onde alguns programas já incluem um módulo de formação 
sobre como implementar projetos destinados a pessoas beneficiárias de 
proteção social de forma a produzir efeitos positivos na sua saúde mental e 
física. Contudo, minimizar a inatividade acarreta apenas benefícios limitados 
para a saúde psicológica e física dos idosos, e não traz ganhos significativos em 
termos socioeconómicos para a sociedade.

Neste sentido, o projeto TSITour tem como objetivo dar uma segunda 
oportunidade às pessoas idosas, proporcionando-lhes uma nova oportunidade 
de integrar novamente a na sociedade ativa, ao permitir que se tornem 
contadores de histórias ao serviço do setor do turismo. Ao mesmo tempo, esta 
ação permitirá que indústria do turismo ofereça experiências mais autenticas 
aos turistas, resultando em ganhos económicos e contribuindo para a 
disseminação da cultura e história das comunidades.

Objetivos
Criar um modulo de formação em “Desenvolvimento de Projetos 
para Inclusão Social e Valorização de Pessoas com Necessidades 
Especiais de Assistência Social” para alunos do Ensino Profissional 
da área social e do bem-estar;

Desenvolver competências profissionais e interpessoais nos alunos 
do Ensino Profissional para que possam criar e implementar 
projetos e atividades para a Inclusão e Valorização Sociais;

Preparar melhor os alunos do Ensino Profissional para lidarem com 
os desafios no local de trabalho, centrando-se nas pessoas que 
necessitam de assistência social;

Aumentar a notoriedade do Ensino Profissional na área social;

Utilizar o turismo e as pessoas necessitadas de assistência social 
como pontos de partida para a transformação da indústria do 
turismo e a abordagem da assistência social, através da valorização 
dos idosos enquanto contadores de histórias locais ao serviço da 
indústria do turismo;

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

Resultados
Programa de Formação TSITour
Um Programa de Formação incluindo um Módulo sobre Desenvolvimento de Projetos que 
tem como objetivo dotar os formandos de ferramentas adequadas para criarem, 
implementarem e avaliarem um projeto sobre inclusão social de idosos enquanto 
“Contadores de Histórias Locais”. O programa será desenvolvido após uma análise 
detalhada de: a) potenciais benefícios dos “Contadores de Histórias Locais” para a 
Indústria do Turismo; b) necessidades de desempenho dos profissionais da área social; c) 
inclusão e valorização de pessoas idosas; d) necessidades das pessoas com deficiência, 
dos idosos e das pessoas em risco de exclusão; e) boas práticas neste campo:  

a) potenciais benefícios dos “Contadores de Histórias Locais” para a Indústria do Turismo;
b) necessidades de desempenho dos profissionais da área social; 
c) inclusão e valorização de pessoas idosas; 
d) necessidades das pessoas com deficiência, dos idosos e das pessoas em risco de exclusão; 
e) boas práticas neste campo.

Plataforma de formação TSITour, Recursos e teste piloto
Um módulo e recursos de formação desenvolvidos para os formandos de cursos de 
Ensino Profissional na área social, proporcionando conhecimentos, capacidades e 
competências para criar, implementar e avaliar um Projeto em Intervenção Social usando 
o turismo como caso de estudo. Os conteúdos da plataforma online serão validados no 
decorrer de 2 testes piloto, envolvendo estudantes do Ensino Profissional e pessoas 
idosas através da implementação dos conhecimentos adquiridos. 


