FACILITADORES
DE OPORTUNIDADES
2 a 5 de OUTUBRO de 2018
CURSO GRATUITO
EMPREGO NA EUROCIDADE:
TRABALHO, TURISMO E TERMALISMO
INSCRIÇÕES:
www.fundaciongaliciaeuropa.eu

Horário: 10:00 a 19:00

TERÇA 02/10/2018
·10:00 ·

_APRESENTAÇÃO DO CURSO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

·10:30 ·

_PROGRAMAS EUROPEUS APLICÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO E AO PATRIMÓNIO CULTURAL

·11:30 ·

_INTRODUÇÃO HISTÓRICA AO CONTEXTO DA EUROREGIÃO:
• Peculiaridades históricas e tradicionais da
Eurocidade Chaves Verín.
• O Caminho de Santiago em todos os seus contextos.
• A Rota da Água, os balneários e as águas
mineiro-medicinais.

·14:00 ·

_NETWORKING.

·15:30 ·
_TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO E A SUA APLICAÇÃO AOS
RECURSOS TURÍSTICOS:

• Como interagir com grupos na hora de desenvolver
caminhadas, roteiros culturais ou rotas
panorâmicas em autocarro pela zona.

QUARTA 03/10/2018
_CAMINHO DE SANTIAGO E OUTRAS ROTAS DE CAMINHADAS,
BTT E POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO EUROPEU:

·10:00 ·
- Saída em autocarro da Eurocidade para realizar um
trilho do Caminho de Santiago.
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· 13:00 ·
- Networking: Apresentação de dúvidas e problemas que
podem surgir no desenvolvimento das rotas com
clientes.

· 15:00 ·
- A ECOVIA DO TÂMEGA, um projeto para toda a família:
ROTEIRO em bicicleta pelas lagoas e a Ecovia do Tâmega
até Feces de Abaixo.

· 19:00 ·
- Fim da atividade prática.

QUINTA 04/10/2018
_A ROTA TERMAL DA ÁGUA NA EUROCIDADE E PROGRAMAS
EUROPEUS APLICAVEIS:

· 10:00 ·
- Saída em autocarro da Eurocidade até Vidago para uma
apresentação sobre o Passaporte das Águas,
apresentação de experiencias comuns e ideias aplicáveis
tendo em vista um futuro proﬁssional e visita às
instalações de um balneário.

· 12:00 ·
- Saída em autocarro para realizar uma visita a todas as
instalações da Rota Termal da Agua.

· 14:00 ·
- Networking.

· 15:30 ·
- Continuação da Rota Termal e da Água.

· 19:00 ·
- Fim da atividade prática.

2018
SEXTA 05/10/2018
_OS ROTEIROS CULTURAIS NA EUROCIDADE E O
PATRIMÓNIO CULTURAL EUROPEU:

· 10:00 ·
- Saída em autocarro da Eurocidade para fazer um
percurso cultural a pé pela parte antiga de Chaves.

· 14:00 ·
- Networking: Apresentação das possibilidades
comuns de aplicação do percurso com
distintas tipologias de clientes.

· 15:30 ·
- Saída para fazer um percurso cultural pela parte
antiga de Verín.

· 18:00 ·
- Regresso à Eurocidade e apresentação das
competências adquiridas.

· 19:00 ·
- ENCERRAMENTO.

FACILITADORES DE OPORTUNIDADES:
INOVAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EMPRENDORISMO
NA EUROCIDADE CHAVES VERIN
Este curso enquadra-se no projeto
EUROCIDADE_2020 (Atividade 3 - Ação 2) e serve
de continuação das atividades de formação
iniciadas pelo Programa de Cooperação
Galiza-Norte dePortugal 2007-2013 (POCTEP).
Após elaboração e promoção de diferentes rotas
e pacotes turísticos, chega o momento da
implementação e seu aproveitamento pelo
setor privado. Todo o trabalho nos últimos anos
é um nicho de mercado para o futuro de uma
juventude empresarial. Uma oportunidade para
a criação de empresas, para iniciar um negócio,
para construir um futuro na Eurocidade.
Nesta segunda chamada pretende-se aplicar de
uma forma prática e específica os conceitos e
aptidões adquiridas no primeiro curso de
Facilitadores de Oportunidades. Vamos tentar
aplicar as técnicas de comunicação, bem como
as novas tendências, sempre de maneira prática,
com trabalhos diretamente nas zonas/ rotas a
serem estudadas. As últimas tendências, as
dificuldades para promover novas oportunidades
ou adaptação a novos mercados serão as
competências básicas que vão adquirir os
participantes, assim como as possibilidades de
financiamento que a UE proporciona.
O curso está dirigido a toda a população, sem
limite de idade e/ou perfil profissional, tanto
a desempregados como empresários ou
empreendedores galegos e portugueses.

